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  مقدمة

وهب اهللا سبحانه وتعا� األنسان ا�واس ا�مس �كون أدواته  ا�صول � ا�عرفة 

 � أحداث ا�فاعل ب) هذه ا�واس
ً
 قادرا

ً
 مرنا

ً
 إداريا

ً
  وجعل العقل جهازا

والع) ا�ب<ة من أدوات العقل  ا�صول � ا�عرفة ا?<ية وهذا ما يعرف 

ولكن هناك فرق ساشع ب) العقل  - لعقل وعقل الع) ع) ا –با�فكD ا?<ي أو 

كجهاز إداري للتفكD وأعمال روح العقل  حل ا�شNت الM تواجه ا�صمم بهدف 

  ^قيق أنسب وأفضل وأ]ل ا�لول أثناء العمليات االجرائية للتصمييم

  visual artوالفنون ا?<ية 
ً
وهو ا�صطلح تعa b الفنون والM يدر`ها اإلنسان ب<يا

اgي جاءت به  دوائر ا�عارف ا�ديثه �طوير وتنقيح وتعديل مصطلح الفنون التشكيلية 

Plasticast   

تعb طرق ا�فكD ا�تنوعة الM يقوم بها a فنان مبدع مصمم أثناء : ونظم ا�صميم

mمدرك ]ا �االعالن  –مثل . عمليات ا�صميم و`يفية ^ويل ا�عطيات اoصية ا�كتوبة إ

a  –أغلفة الكتب وا�طبوvت  –طوابع الuيد  –ا�صميم اtداري  –اللوحة الزخرفية  –

  )).تصميمات صفحات الشبكة العنكبوتية

ويتناول الكتاب اgي ب) أيدينا zموعة من نظم ا�صميم }راسات تصب  zال 

  الفنون ا?<ية و{ 

  نظم تصميم الرسوم ا�حضDية  - 



 ٦

  ية وا�لقائية دميم اللوحة الزخرفية ب) القصنظم تص - 

  .نظم تصميم فن ا�جه�ات  الفراغ والفكر ا�عا~  ا�صميم - 

  األق<. نظم تصميم مقuة ^تمس ا�الث بوادي ا�لوك - 

وهذه اoظم و�ن تنوعت إال أنها تصب  zال ا}راسات اoقدية الM تهتم بنظم وأسس 
ا�جاالت  بساطة وي� بهدف تقديم العون للمهتم) وا�بدئ) من  بناء z aال من هذه

 يساعدهم � فهم و�دراك بعض من 
ً
 معرفيا

ً
اoقاد وطالب �يات الفنون � تكوين أطارا

  ا�جاالت ا�عا~ة  zال الفنون ا?<ية

ن أجل ويدعوا هذا الكتاب إ� أعمال وتفعيل روح العقل أثناء العمليات ا�صميمية م
  

ً
إ�اد حراك ثقا عند ^ويل ا�عطيات اoصية إ� حضور ]اm يمكن إدراكة ب<يا

  .ح� الوجود اإلنسا�

   

        واهللا ا�وفقواهللا ا�وفقواهللا ا�وفقواهللا ا�وفق

        

        أ�د عبد الكريمأ�د عبد الكريمأ�د عبد الكريمأ�د عبد الكريم/ / / / دددد....أأأأ

        ����������������هرة هرة هرة هرة القاالقاالقاالقا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

        



 ٧

  نظم تصميم اللوحة الزخرفية بين القصدية والتلقائية

 .تعريف اللواحة الزخرفية - 

 .نظم بناء اللوحة الزخرفية - 

 –الصماvت ا�صميمة االسس ا?نائية  - ا�ضامن االيديولوجية - عضوية الزمان وا��ن - 
 .اoقنيات

 .وحة الزخرفيةسلوك ا�صمم اثناء االجراءات العملية عند تصميم الل - 

 .السلوك الق<ى، السلوك ا�لقا� - 

 .ية وا�لقائية من منظور الفلسفة القينومينولوجيةدالقص - 

 .ية وعلم ا�صطلحدالقص - 

 .ا�لقائية وعلم ا�صطلح - 

 القص - 
ً
 .ية وا�لقائبة � تصمم اللوحة الزخرفيةددورا

  

  

  

  

  

  

  



 ٨

  ائيةنظم تصميم اللوحة الزخرفية بين القصدية والتلق

 :تعريف اللوحة الزخرفية

 a الفنون ا?<ية { رد فعل وانع�س للمضام) اإليديولوجية ا�طروحة  
ا�ضارات القديمة وا�عا~ة والM انبثق عن zموعة حواراتها الفكرية وا?<ية وا�قنية 

تفردة عن ،  الفنون ا�حملة بصيغ ]ا�ة خاصة بها وم"Phenomenology(*) فينومينولوجية"
 وجد  ا�ضارة ا�<ية القديمة والقبطية واإلسالمية 

ً
غDها من ا�ضارات األخرى مثلما

  .والفن ا�عا~ � أرض م<

ومن ب) تلك األش�ل ا�تنوعة والنسق ا�تباينة أحد zاالت الفنون ا?<ية الM �ا 
  :من األهمية بم�ن أن نتناو�ا و{ zال اللوحة الزخرفية

  .اللوحة الزخرفية كأحد مصطلحات الفنون ا?<ية تتكون من مقطع)و - 

 .ولوحة هنا بمعb أنها مسطح �ا طول وعرض أي ¢ن مادة صنعه: أو�ما لوحة - 

" قـاموس ا�ـورد"و" ا�عجم الوسـيط"و" £تار الصحاح"أما �مة زخرفية فقد أتفق a من  - 

، � أن الزخرفـة نـوع "األ�ـا�" وقاموس جيـو¨" الفرن§"اإل¦ل�ي،  وقاموس ا�اس 

من أنواع الزينة أو ال»ويق للسـطح أو الشـئ ا�ـراد ©ميلـه، وبـذلك يكـون تعريـف 

{ سـطح أمكـن تزينـه بهـدف إكسـابه صـيغ ]ا�ـة، إال أن هـذا : اللوحة الزخرفية

 لغويـا، أهـتم فقـط بسـطح تـم 
ً
 حيث إنه لم ®رج عن كونه تعريفا

ً
ا�عريف يظل قا~ا

 .ه©ميل

                                                 
ظواهر وتصنيفها كماأنه يعني الدراسة الفلسفية لتطور العقل علم وصف ال – Phenomenologyفينومينولوجية  (*)

 .اإلنساني، قاموس المورد



 ٩

 دراسة �ا عن مفهوم الزخرفة مـن خـالل عـدة مصـادر  (*)"زينب السجيb"وقدمت  - 

منها ا�صدر القرآ� حيث أشارت إm العديد من اآليات الـM ورد فيهـا لفـظ الزخرفـة، 

 :وهذه اآليات تغطي  zموعها بعض اtوانب الM قد يتعرض ² لفظ الزخرفة و{

 ي́و بعضهم إm بعض زخرف القو" - 
ً
 ).�µ(أية رقم " سورة االنعام" "ل غرورا

 ).¹µ(أية رقم " سورة اال¸اء" "أو يكون لك بيتا من زخرف أو تر¶ إm السماء"  - 

ح¼ إذا أخذت األرض زخرفها وأزينت وظن أهلها إنهم قادرون عليها آتاها أمرنا �ـًال "  - 

 
ً
 ).½�( اية رقم"سورة يونس"، "أو نهارا

مقارنة ب) �مM زينه وزخرفة  مواضـع متعـددة مـن " bزينة السجي"وأضافت دراسة  - 

  :اآليات القرآنية إال أنها استخلصت اآل¿

 -  
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
  .أن لفظ زخرفة وزينة متقارب)  ا�عb أن لم يكونا متطابق) ::::أوال

 -  
ً
 ثانيا
ً
 ثانيا
ً
 ثانيا
ً
 .أن الزينة قد ترد بمعb ا�مويه والغرور ::::ثانيا

 -  
ً
 ثا�ا
ً
 ثا�ا
ً
 ثا�ا
ً
Ã ما هـو Âبـب إm اoفـس البÁـية أو قد ترد بمعb اtمال وا?هجة والفخامة و ::::ثا�ا

 .العادية

 -  
ً
 رابعا
ً
 رابعا
ً
 رابعا
ً
 .أو أنها تعb إكتمال ا�لق ::::رابعا

متوافقة مع مـا جـاءت بـه القـواميس العربيـة " زينب السجيb"وبذلك تكون دراسة  - 

 mواألجنبية حيث أكدت � أن هناك تطـابق شـديد بـ) الزينـة والزخرفـة باإلضـافة إ

  .ا�تذوقةoفس البÁية مؤثراتها اtما�ة، و�نع�سها � ا

                                                 
فنانة مصرية لها دور رائد في الحركة التشكيلية المصرية منذ تخرجها  من كلية الفنون الجميلة : زينب السجيني (*)

 .حتى اآلن وهي أستاذ أسس التصميم بكلية التربية الفنية



 ١٠

 لÆمة زخرفة،  إحـدى دراسـته و{ أي " حس) مؤنس"أما  - 
ً
" الزخرفـة"فقد قدم تعريفا

لئ الفراغ بهيئات ]يلة متناسقة تسÇيح �ا الع)، والزخرفـة �a رسم يعمل � سطح 

 
ً
 وأخـDا

ً
 أو هيئات هندسية أو نباتية أو حيوانيـة و]ا�ـا يعتمـد أوال

ً
�  تكون خطوطا

  .ذوق صانعها ودرجة سيطرته � ا�ادة اgي يزخرف بها

أضـاف إm ا�عريفـات اللغويـة  (*)"حسـ) مـؤنس"وهذا ا�عريف اgي قدمته دراسـة  - 

  :ثالث جوانب أخرى و{

 -  
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
  .ع) ا�تذوق ودرجة إسÇاحتها للزخارف ::::أوال

 -  
ً
 ثانيا
ً
 ثانيا
ً
 ثانيا
ً
  .نيةعنا~ الزخرفة من خطوط أو هيئات هندسية أو نباتية أو حيوا ::::ثانيا

 -  
ً
 ثا�ا
ً
 ثا�ا
ً
 ثا�ا
ً
  .ذوق صانعها و`يفية سيطرته � ا�قنية وما يقوم بزخرفته ::::ثا�ا

وهذا ا�عريف يمكن تفسDه  ضـوء إحـدى نظريـات االتصـال، حيـث جعـل عـ)  - 

ا�شاهد كمستقبل والرسالة { عنا~ الزخرفة وا�رسـل هـو الصـانع أو الفنـان ودرجـة 

  .سيطرته � صياغة الرسالة

 إال أن هذا ا�عريف أي - 
ً
 يظل ² حدوده اإلجرائيـة حيـث أن الزخرفـة ليسـت تعريفـا

ً
ضا

 
ً
 أو تقنيا

ً
 أو وصفيا

ً
  .لغويا

وË هذا ا�قام سوف نقدم zموعة من اoظـم ا?نائيـة عنـد تصـميم اللوحـة الزخرفيـة،  - 

 إ�ها السلوك اgي يتخذه ا�صمم عند مواجهة سطح ا�صميم، األمـر اgي نصـل 
ً
مضافا

 .اإلجراÌ للوحة الزخرفية من خال² إm ا�عريف

  

                                                 
 .م١٩٤٣أستاذ التاريخ اإلسالمي، كلية األداب، جامعة القاهرة، حصل على درجة الدكتوراه عام : سحسين مؤن/ د.أ (*)



 ١١

�
ً
  :نظم�بناء�اللوحة�الزخرفية:أو�

  ".الزما¢نية"عضوية الزمان وا��ن  - 

 .ا�ضام) اإليديولوجية - 

 .الصياÍت ا�صميمية - 

 .األسس ا?نائية - 

 .ا�قنيات - 

 
ً
  :سلوك�ا$صمم�أثناء�#جراءات�العملية�عند�تصميم�اللوحة�الزخرفية�:ثانيا

  .السلوك القصدي -�

�- Ìالسلوك ا�لقا. 

µ- العمل الواحد  Ìمن السلوك القصدي وا�لقا a تفاعل. 

 .وفيما�ي8ى�سوف�نتناول�كل�من�هذه�العناصر�بالشرح�ةالتفصيل

  ):الزماكانية(ا$كان�الزمان�و عضوية� -١

 Dالعصور، هذا ا�طور وا�نوع مرتبط بتغ uتطورت وتنوعت مفاهيم الزمان وا��ن ع
 ا�ضارات ال

ً
زما¢نية ا�تعاقبة، باإلضافة إm ظهور فلسفات حديثة ¢ن �ا دور فعال أيضا

 تنوع مفاهيم الزمان وا��ن ¢لفلسفة ا�ادية Materiolism  والفينومينولوجية
Phenomenology   

األمر اgي استطاع به ا?حث ا�اm متابعة هذه ا�غDات Exstentialism والوجودية 
وم الزمان وا��ن، للوصول إm أي مدى أصبح �فهوم الزمان ا�رتبط با��ن اtوهرية �فه

 كمدخل من مداخل ^ليل اللوحة الزخرفية
ً
 حيويا

ً
  .أو الفلسفة ا�ديثة دورا

فعÎ سبيل ا�ثال وليس ا�< فقد تناول الفنان  ا�ضارة ا�<ية القديمة مفهوم 
  .الزمان وا��ن بمنطق)



 ١٢

 و®تÐ : ان الكÏالزم ::::أو�ماأو�ماأو�ماأو�ما
ً
ا�رتبط بالزمان الشهري اgي يÑغ فيه القمر تدر�يا

 تدر�ي
ً
، وزمان سنوي تابع }وران الشمسأيضا

ً
، وزمان فصµÒÓ  Îحول األرض  ا

ً
يوما

 Ôاألحداث أو�م فصل الفيضان ويد Õا�يت"ثال " Áسار ا�ياه ونÖوثانيهم فصل ا
 Ôوآخرهم فصل ا�" بريت"ا?ذور ويد Ôشيمو"صاد ويد."  

فقد ¢ن الفراعنة "بمعb دورة الزمان ا}ائرية ال�مدية : منطق الزمان الكيÐ ::::وثانيهاوثانيهاوثانيهاوثانيها
اgي تروي " اإل�ة أوزوريس"وذلك بوضع صور "يل»مون بشعائر عند دفن موتاهم 

أساطDهم بأنه مات وبعث مرة أخرى من ا�وت و`أنهم بذلك يضمنون �وتاهم حياة أخرى 
وبذلك فالبد أن �د " أنا األمس وا�وم والغد" الشعائر بتلق) ا�توË هذه الÆمات وتق×

 ا�توË عند بعثه مقومات زمانية الM ترك فيها ا�ياة كما { فإنشأ ا��ن وهو ا�تمثل 
ا�عبد والقu واtداريات وا�ماثيل وترك فيها Âتوياته الزمانية والشعائر الروحانية 

ته ا�ياتية وأدواته ا�ومية، و¦د ذلك  معظم مقابر ا�لوك واoبالء ومن أهم ونشاطا
كم�ن " بأبو سنبل"األمثلة الM تؤ`د فكرة ارتباط الزمان با��ن هو معبد رمسيس ا�ا� 

مرت)  العام " الزمان"عليه أشعة الشمس و{ تمثل ا�قويم السنوي أي  حيث تسقط
آلخر يوم تتو�ه ولم يقت< األمر � عالقة الزمان با��ن بالفنون  أو�ما يوم ميالده وا

 Ïإحدى العقائد ا�ندية عقيدة تس " ا�اهايوجا"ا}ولة ا�<ية القديمة فقط بل توجد 
سنة و{ وحدة ا}ورة الM يكرر بعدها الزمان نفسه، ) ���,��(أي السنة الطويلة ومدتها 

ن الزمان وا��ن أثر مباÛ � شÚ الفنون ا�ندية والM تتسم ولكن ¢ن gلك ا�فهوم ع
معظم أعما�م با�ر`ة ا}ائرية اإليقاعية ا�رتبط بمفهوم الزمن ا}ائري أي ا}وري اgي 

  )�(كما هو موضع بشÚ . ليس ² بداية وال نهاية، a مرتبط بأجزائه

ان مضام) ومفاهيم متنوعة وتغDت مفاهيم الزمان عu العصور إm أن أصبح للزم
 Üمثل ا�فهوم ا?يولو"Biology " والروحا�"Spirituals " Ìوالف�يا"Physics " Üوالفسيولو

"Physiologic " Ýوا�يتاف�ي"Metaphysics " bوا}ي"Religious " واألسطوري"Mythology "
 Ëوالصو"Sufism " Ïوالك"Quantitative "مدية، إال ا�رتبط بالعقل والكي�Ð ا�رتبط بال



 ١٣

أن تغD مفهوم الزمان ¢ن ² تأثD واضح ومباÛ � تناول الفنان للم�ن  اللوحة 
  :الزخرفية من خالل Âورين

      .الزمان ا�اريÞ -أ ::::الزمانالزمانالزمانالزمان -١

  .الزمان اإلدراß -ب                   

  -أ ::::ا��نا��نا��نا��ن -�
ً
 جغرافيا

ً
      .ا��ن موقعا

 تشغله اللوحة الزخرفية -ب                  
ً
  .ا��ن ح�ا

  :يتناول ا?حث مفهوم الزمان من منطلق): : : : الزمانالزمانالزمانالزمان

        : : : : الزمان ا�اريÞالزمان ا�اريÞالزمان ا�اريÞالزمان ا�اريÞ    ----أأأأ

بمعb سنة ا¦از هذه اللوحـة فاللوحـة الـM أ¦ـزت  ا�ضـارة ا�<ـية القديمـة vم 

�µاإلطا.ق�� ر ا�ـذو¶ للمشـاهد م، مثًال البد وأن يكون �ا دالالت أيديولوجية قد تؤثر 

  .عما إذا قورنت بلوحة زخرفية أ¦زت  الع< ا�ديث

        ::::الزمان اإلدراßالزمان اإلدراßالزمان اإلدراßالزمان اإلدراß    ----بببب

 .J" "ت�ـوoيـDوم  ستــج"و" رـوأمDة مط" "Peter Farb"ارب ـبÇف"ن ـل مـق كـاتف

Stolnitz" الفنون ا?<ية كما أن " "ذكريا إبراهيم"، و � أن اإليقاع هو السمة الزمانية 

 
ً
 من الزمان وبذلك يضاف إm تلك الفنون ا?<ية بعدا

ً
إدراك هذه الفنون يستغرق جزءا

 وهو الزمان، وقد أورد 
ً
أنه البد للعمل الفb أن " إحدى دراسته " ز`ريا إبراهيم"رابعا

، إال و{ عملية تنظيم العنا~ الM تتألف منها حر`ته، "يكون ثمرة لعملية منهجية خاصة

 تشيع فيه فإن هذه ا�
ً
 حيا

ً
 �عل منه موجودا

ً
 زمانيا

ً
ر`ة { الكفيلة بأن àلع عليه طابعا

 بدالالت أخرى حيث أشار إm " ذكريا إبراهيم"الروح، ويؤ`د 
ً
أن العمل " دراسته أيضا
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 الزما�"الفb البد وأن يصدر عن مهارة إبداعية تÇقب ا�ر`ة ابتداء من الساكن و^قق 

ع) الفنان بأسا�ب اإليقاع وا�نظيم وا�ناسب من أجل âب من الوحدة وهنا يست" ا���

� ما  موضوعة من تعدد من األش�ل أو ا�رãت أو الصور غD أن ليس a ما هو منظم 

 توجد  اللوحات الزخرفية فراÍت أي 
ً
 فقط، فأحيانا

ً
 زمانيا

ً
vومتناسب ومتآلف يصبح إيقا

األلوان إال أنه م�ن راحة ب<ية �هز الع) لفÇات راحة سطح ليس به أي مفردات أو 

زمانية قد تكون  حالة انتظار وترقب الستئناف ا�ر`ة اإليقاعية ا�رتبطة بالزما¢نية � 

  .مسطح للوحة الزخرفة

        ::::ا��نا��نا��نا��ن

حـة ا��ن هو ا�وقع اtغرا اgي أنشئت فيه اللوحة الزخرفية فعÎ سبيل ا�ثال موقع اللو    ----أأأأ

 � اoهـر األصـفر مـن ا�ؤ`ـد أنهـا 
ً
الزخرفية الM أنشئت  حضارة جنـوب Ûق أسـيا

 حـ¼ ولـو 
ً
 عن مثيلتها الـM أنشـئت  ع<ـ اoهضـة بإيطا�ـا

ً
 جوهريا

ً
àتلف اختالفا

تزامنـوا  سـنة اإلنشــاء، وgلـك لــزم أàـاذ Âــور ا�ـ�ن اtغــرا �حديـد ماهايــات 

ــديولوجيات ومتغDاهــا  ــوÜ �عريــف اللوحــة اإلي األخــرى كمــدخل ^لــيÎ مورفورل

  .الزخرفية

 وارتباطـه العضـوي بالعمـارة  -ب
ً
 أي حـ�ا

ً
 وعرضـا

ً
ا��ن بمفهوم اللوحة الزخرفيـة طـوال

ونوعية تقنيتها ونمط طرازها ونظام إنشائها، وسـواء ¢نـت داخليـة ا�وقـع أم خارجيـة، 

لزخرفية مـن حيـث الضـوء الطبـيæ أم ا لللوحهحيث أن ذلك يوضح طبيعة ا�ناخ العام 

الصناÔ ومدى ارتباطهـا بتقنيـة ا�نفيـذ كمـا أن ا�ـ�ن بهـذا ا�فهـوم çـدد نوعيـة 

ا�تذوق) �ا فهـل àاطـب ]ـاهD عشـوائية العينـة مثـل ]ـاهD ا�طـارات وا�ـوا� 
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أو وا�يادين العامة، أم ستخاطب ]ـاهD نوعيـة مثـل الكيميـائ) أو الضـباط واtنـود 

Ôأو الزرا Ôا�جتمع الصنا.  

ونستخلص èا سبق أن اللوحة الزخرفية البد وأن يكون �ا بنية زمانية مرتبطـة بكـل 

سـاحة الـM من تاريخ الزمان وحر`ة الع) اإليقاعية، وبنية م�نيـة مرتبطـة بكـل مـن ا�

 باإلضـافة إm موقعهـا اtغـرا وا�عمـاري داخـÎ أو خـ هاتزخرف
ً
 وعرضا

ً
ارÜ والـM طوال

عضـوية الزما¢نيـة ا�سـئولة عـن ا�ـس اtمـاm ومـدلو�ا ا�ـرß، الانشئت فيه �حقيق 

 
ً
  .بوصفها عمًال إنسانيا

        ::::ا�ضام) األيديولوجيةا�ضام) األيديولوجيةا�ضام) األيديولوجيةا�ضام) األيديولوجية    ----����

أي ا�ثـل أو ا�ثـال و{ نتـاج  �Idealمة األيديولوجية �مة التينية األصل مشتقة مـن 

وال ا�جتمـع وقـد اتفـق a مـن القـاموس عملية تكوين فكرى vم، يف� الطبيعـة وأحـ

 Ideoتتكـون مـن مقطعـ) همـا  Ideologyالسياë، وقاموس ا�ورد � أن �مة أيديولوجية 

، وعلــم االجتمــاع Anthropologyبمعــb علــم مثــل علــم اإلنســان  Ologyبمعــb فكــرة و 

Sociologyأو األفـ�ر واآلرا Dذلك أن مدارها هو الفكـر أو ا�فكـ bء فاإليديولوجيـة ، ومع

فرع من ا}راسات اإلنسـانية الـM تبحـث  طبيعـة الفكـر ونشـأة الصـور العقليـة عنـد 

  .اإلنسان

وبذلك ¦د أن لÚ حضارة مضام) إيديولوجية ميتاف�يقية خاصة بها { ا�سئولة عـن 

قـديم، ث وا�لود  الفن ا�<ي المعظم فيمونولوجية الفنون مثلما وجد  إيديولوجية ا?ع

واإليديولوجيـة ال�ـمدية الالنهائيـة  الفـن  واإليديولوجية الNسيكية  ع< اoهضـة

 ،ìاإلسال  
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ــامينها  ــت مض ــة ¢ن ــدارس حديث ــة م ــة األوí وا�اني ــروب العا�ي ــان ا� ــرت إب وظه

اإليديولوجية الNسيكية  ع< اoهضة منبثقة من توجهاتها التشـكيلية مثـل الوحشـية، 

  .ة، وا}ادية وال�يا�ة، وا�ستقبلية وغDهموا�كعيبي

واللوحة الزخرفية من ب) تلك النشاطات اإلنسانية ا�رتبطة بإيديولوجية الزمان وا�ـ�ن 

والM �ا تأثD مباa � Û من صياغة العنا~ التشكيلية واختياراتها �لك العنـا~ فمـا 

غD مباح  حضـارة أخـرى ومثـال  هو مباح من عنا~ تشكيلية  حضارة ما قد يكون

  .ذلك إذا قارنا مفردات الفن ا�<ي القديم بأي مفردات �ضارة أخرى

 Úكولــون ولســون "مــا أكــده ) �(ويوضــح شــK. Wlson " إحــدى دراســاته � إن 

الكـون  نظـر ا�<ـين "اإليديولوجية �ا تأثD � موضوع اللوحـة الزخرفيـة حيـث قـال 

" جـب"مرتكزة � أصابع يديها وقدميها وتمثل السـماء، واإل² " نوت"�ة القدماء يمثل اإل

 ^تها ويمثل األرض واإل�ة 
ً
 ويمثـل ا�ـواء واإل�ـة " شو"مضجعا

ً
² رأي كـبش " شـو"واقفا

  ".م.ق�¹ñ" ن§ تانيب تاÛو"ويقف � اtانð وهذه اللوحة من األوراق اtنائزية لألمDة 

مدى عالقة ا�ضام) اإليديولوجية باللوحـات الزخرفيـة لوحـة  ومن األعمال الM تؤ`د

 Úش   ).Â)µاكمة ا�و¨ كما 

µµµµ----    ت ا�صميميةÍت ا�صميميةالصياÍت ا�صميميةالصياÍت ا�صميميةالصياÍالصيا : : : :        

بمعـb طريقـة وأسـلوب ) Formulation (تعb �مة صياغة كما جاءت  قاموس ا�ورد 

 �قاييس تقنية مقـررة، كمـا جـاءت  قـاموس 
ً
أنهـا أي  ، �"£تـار الصـحاح"األداء وفقا

، وبـذلك تكـون "جيد"صياغة أصلها صوغ، وصاغ الشئ بمعb هيأه � مثال مستقيم أي 

، و�نمـا يقـوم ا�صـمم الفنـان 
ً
الصياغة هنا ليست اقت<ـها � معاtـة ا�فـردات تصـميما
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بمعاtة هذه ا�فردات  حلول متنوعة، مع الوضع  ا�سابات توافقها العضوي مع a مـن 

ــديولوجي ــت a اإلي ــه ليس ــات، ألن ــذ أي ا�قني ــلوب ا�نفي ــافة إm أس ــائدة باإلض ات الس

الصياÍت تصلح لÚ ا�ضام) اإليديولوجية كما أن الصياÍت ال تصـلح �عظـم ا�قنيـات، 

وقد يستطيع ا�صمم اoاجح السيطرة � a تلك ا�قتضيات للوصـول إm صـيغ ]ا�ـة �ـا 

  .خصوصيتها

لM تـدل � أن الصـياغة ا�صـميمية �ـا دور فعـال  ]ا�ـات ومن األمثلة الÇاثية ا

اللوحة الزخرفية وأن ا�صمم الفنان يستطيع الوصول إm حلول ]ا�ة مبتكرة هو ما وجـدناه 

، حيث اسـتطاع الفنـان  الع<ـ ا�<ـي )½(بوادي ا�لوك كما  شÚ " سنفرو" مقuة 

 أن سقف ا�قuة متموج òكـم أن ا�قـuة منحوتـة القديم ا�وائمة ب) عدة متغDات، و{

 مـن تسـوية سـقف ا�قـuة اسـتطاع 
ً
 بطن اtبل ومادته من ا�جر اDtي الصـت فبـدال

  تصـميôمحتـوي كأوراق وعناقيـد العنـب،  عليهـااالستفادة من هـذا ا�مـوج وصـاغ 

  .عيبة من العنبصياغة ]ا�ة ذات طابع زخرË و`ما لو ¢نت تظلل تلك ا�قuة تك

من الصياÍت ا�صميمية ا�توافقة مع منهجها الفكـرى  قدمت كما أن ا�دارس ا�ديثة

والتشكيÎ إm درجة ان ا�تذوق يستطيع ا�عرف � لوحاتهم من خالل الصـياغة وا�قنيـة، 

  .وهذا ما ¦ده  صياÍت ا�درسة ا�أثDية والسDيا�ة وا�كعيبية وا�ستقبلية وغDهم

 دراسة قـام بهـا 
ً
، "Poul Loboبـول �بـو "و�بيان تنوع الصياÍت  الزمان وا��ن أيضا

حيث قدم فيها العديد من الصـياÍت الـM تتوافـق مـع تقنيـة ا�صـميمات الزخرفيـة � 

 õت مثل شvا�طبو)Ó( ،)Ò( ت مـدى ا�لخـيصÍوهما لطائر الطاووس وتوضـح الصـيا ،

إلغاء ماهيته ومدى سهولة طباعته، �ؤ`د رصـانته  ا�وائمـة بـ) وا�بسيط للعن< ودون 

  .ا�وظيف اtماm وا�قنية ا�نفذ بها
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من خالل ^ليل Âتوي عدة صياÍت تصميمية متنوعة نسـتطيع رصـد عـدة خطـوات 

  :و{ ¢آل¿ تصميميةلصياغة أي مفردات 

ة وفهـم و�دراك تلـك دراسة ا�فردات دراسة من الطبيعـة أو اoمـوذج ا�عـد �عرفـ -١

ا�فردات باإلضافة إm إم�نية السيطرة ا�صميمية عليها وما çيط بها من مفـردات 

  .أخرى

٢-  mدراسة العالقة العضوية بـ) السـطح ا�ـراد زخرفتـه وأسـلوب عمـل الصـياغة ا

 .تتوافق مع ذلك السطح

ا�قنيـات (فيذ ا�وائمة ب) إيديولوجية الفنان أو الع< اgي يعيش فيه وطريقه ا�ن -٣

 .، للوصول إm صياÍت �ا دالالتها ا�عبDية وÂققه للوظيفة اtما�ة)ا�ستخدمة

        ::::األسس ا?نائيةاألسس ا?نائيةاألسس ا?نائيةاألسس ا?نائية    ----½½½½

يعتمد مصمم اللوحة الزخرفية � zموعة من الضوابط القياسية مثل ا�طـوط ا�أسيسـية 

 ا�فـردات وذلـك الM تقف مستÇة وراء ا�صميم �قيم عليها عالقـات ا?<ـية القائمـة بـ)

ألح�م رصانة ونسق ا�صميم بهدف ^قق اoظم اإليقاعية وا�راكز ا�وازنية والقـيم ا�ناسـبية 

ب) a تلك ا�فردات وقد قدمت بعض ا}راسات وا?حوث أمثلة تدل � أن أقـدم ا�ضـارات 

ومن بـ) تلـك استطاعت ابت�ر أسس بنائية ¢نت { ا�سئولة عن الصيغ اtما�ة ح¼ اآلن، 

ا�ضارات { ا�ضارة ا�<ية القديمة وابت�رها ا�طوط الرأسية واألفقية  شبكيات مربعـة 

 Úمثل ش)ñ (  أسس بنائية سواء للمناظر الطبيعيـة كمـا 
ً
وا�ضارة اإلسالمية ¢ن }يها أيضا

 Úا�نمنمات مثل ش)ö(موعة ، ونظم ا�ندسيات اإلسالمية ا�ربعة ا�ثلثية والسداz سية كما 

  ).¹(األش�ل رقم 
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 õش هذه األسس لم تكن بمثابة القيود � ) ب -��(، )أ -��( وË ا�ضارة ا�ندية كما 

ا�صمم برغم ما تكون { ا�سئولة عن ^قيق حالة مـن ا�عـادل ا?<ـي وتـؤدي إm أتـزان 

م) لم يعتمد � تلـك األسـس ن هناك بعض ا�صمإا�تغDات ا�صميمية للوحة الزخرفية كما 

إال أنهم بك÷ة ا�عامل مع ا�سطحات تكون إدرا¢تهم ا?<ية }يها ا�uة الM تؤ`د علمهـا 

  .وعملها بتلك األسس ا?نائية

 Dا�صمم فقد يستطيع من خالل حريـة ا�عبـ � 
ً
وهذه اoظم ا?نائية ا�قÇحة ليست لزاما

 عنـد واإل�ام واالستلهام واالبت�ر 
ً
ليستثمر a من السلوك القصدي  أو ا�لقاÌ  أو �يهما معا

مواجهة سطح اللوحة الزخرفية ويتفاعل معها uøاته السابقة وال�منة فيه �جعله أكـ÷ مرونـة 

  .وأصالة وحساسية �حقيق القيم اtما�ة

ÓÓÓÓ----    ا�قنياتا�قنياتا�قنياتا�قنيات::::        

ويـري " وضوvت بطرقة تقنيـةمعاtة ا�"بمعTechinic " b"و{ كما جاءت  قاموس ا�ورد 

ا?حث ا�اm أن ا�قنية { أسلوب األداء والطريقة الM تستخدم فيها الفنـان a مـن األدوات 

وا�امات ا�تنوعة كوسيط تعبDي يسـتطيع مـن خال�ـا ©سـد وتر]ـة مشـاعره وأحاسيسـه 

  .�حقيق مضمون مع) � السطح ا�راد زخرفته

  :بها اللوحة الزخرفية كثDة منهاوالطرق ا�قنية الM تنفذ 

  .ا�مuا واtواش وألوان الزيتية  األماكن ا}اخلية للعمارة -�

 .فرسك وا�ول) بألوان اDtياإل -�

µ - اميك وأنواعه ا�تعددةDالس. 

 .ا�وازيك أو الفسيفساء - ½
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Ó-  بسtا�شب وأالزجاج ا�ؤلف بالرصاص أو ا. 

Ò -  اهزةtوالتائن الصـلبة والزجـاج تقنيات حديثة متنوعة مثل القوالب ا Çاس íمن ا?و

 .ا�سلح

  .ويري ا?حث ا�اm أنه ليست a ا�قنيات تصلح لÚ اللوحات

  :حيث يتدخل  اختيار ا�قنية عدة عوامل أخرى و{

يصـاغ بالزجـاج ا�ؤلـف  فÚ مـاالصياÍت ا�صميمية بمعb لÚ تقنية صياغة Âددة  -�

  .الزيتية أو ا�مuا بالرصاص ال يصلح �قنية األلوان

ا�وقع اtماm للوحة الزخرفية حيث أن ما يصلح �نفيذ اللوحة الزخرفية داخل العمـارة  -�

العمارة لوجود عوامـل مـؤثرة باإلضـافة إm عوامـل ا�عريـه  ا�ـواء  �ارجال يصلح 

 .الطلق كما أن هناك خامات تصلح لتاخل وا�ارج ¢لفسيفساء

µ - فلسفات أخـرى  ا�ضام) اإليديولوجية أن ما يباح  فلسفات قد يكون غD مباح 

فقد ¢ن استخدام معدن اgهب  الع< اإلسالì يقع ^ت بنود ا�حريم لالسـتخدام 

ا�وì، فثلك وجد الفنان خامة تعوض بريق اgهب و{ ليست بذهب فإبتكر الuيـق 

 .ا�عد�

 :üلص بذلك إm نتيجة هامة و{

تكون هناك عالقات ارتباطية عضوية بb ا�قنيات الM تنفذ بها اللوحـة إنه البد وأن 

 mمـاtموقعهـا ا الزخرفية وÃ من الصياÍت ا�صـميمية وا�ضـام) اإليديولوجيـة 

  .بمعb ا�� اgي تشغله



 ٢١

    Îتعريف اللوحة الزخرفية فيما ي mظم السابقة نصل إoوبعد عرض اÎتعريف اللوحة الزخرفية فيما ي mظم السابقة نصل إoوبعد عرض اÎتعريف اللوحة الزخرفية فيما ي mظم السابقة نصل إoوبعد عرض اÎتعريف اللوحة الزخرفية فيما ي mظم السابقة نصل إoوبعد عرض ا:::: 

        ::::تعريف اللوحة الزخرفيةتعريف اللوحة الزخرفيةتعريف اللوحة الزخرفيةتعريف اللوحة الزخرفية

بنية �ية منظمة �ا عضوية العالقات الزمانية وا��نية و^قق ا�ضـام) اإليديولوجيـة { 

من خالل ديناميكية الصـياÍت ا�صـميمية للمفـردات ا�ختـارة � أسـس بنائيـة متناسـبة، 

ومنفذه با�قنيات ا�توافقة مع بنيتها الÆية بهدف ^قيق ا}الالت ا�عبDية والـM تعكـس مـا 

  .من قيم ]ا�ة خالصة بداخلها

 
ً
 ثانيا
ً
 ثانيا
ً
 ثانيا
ً
        ::::القصدية وا�لقائية من منظور الفلسفة الفينومينولوجيةالقصدية وا�لقائية من منظور الفلسفة الفينومينولوجيةالقصدية وا�لقائية من منظور الفلسفة الفينومينولوجيةالقصدية وا�لقائية من منظور الفلسفة الفينومينولوجية::::ثانيا

 إm األشياء ذاتها وýمـة " الفلسفة الفينومينولوجية"� أن  (*)"سعيد توفيق"يؤ`د 
ً
تتوجه �يا

شيئ تعb هذا ا�عطي ويسÏ ظاهرة ألنه يظهـر أمـام الـوÔ، كمـا أن اللوحـة الزخرفيـة أحـد 

واهر ا?<ية الM تقف أمام وعينا وأعيننا مدر`) ما فيها وما�ا وما ورائهـا مـن عمليـات الظ

إجرائية وتقنية وتذوقية ©عل منها ظاهرة تستحق ا}راسة من خالل الفلسفة الفينومينولوجيه، 

ويقف ا�نهج الفينومينولوÜ عند منطقة ال تبدأ مع معطيـات العمـل الفـb وال عنـد تقديمـه 

بتحليل عمليات ا�مارسـة الفعليـة للفنـان سـواء العمليـات القصـدية أو  عندما نقوم ولكن

  .ا�لقائية

، إ©اه Edmand " "Husserlأمند ه�ل"والفلسفة الفينومينولوجية تناولت � يد الفيلسوف 

قائم � دvمة مطلقة ا�ق) أساسها a العلوم وهـو أن ا�صـدر األ� لـÚ أثبـات عقـÎ هـو 

ؤية أو حسب تعبDه الوÔ ا�انح األصÎ ويمكن تفسD هذا ا�فهوم  إطار òثنـا هـذا مـن الر

والـ¼ خالل الع) ا�در`ة للفنان كجهاز ² وظيفة حسية إدراكية من خالل عمليات األبصـار 

                                                 
 .أستاذ بكلية اآلداب جامعة القاهرة، قسم الفلسفة: قد سعيد توفي.أ (*)
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�ا ا}ور الرئي§  فهم وتفسـD و^ليـل صـياÍت العمليـات اإلبداعيـة  تصـميم اللوحـة 

  .الزخرفية

 وفيما يÎ سوف نتناول عرض و^ليل مصـطلحات ا?حـث للتأكيـد � دور a منهمـا 

اللوحـة الزخرفيـة  العمليات االجرائية عند تصميمأثناء  ا�صممتفسD السلو`يات الM يقوم بها 

  :و{

  .القصدية وعلم ا�صطلح -�

 .ا�لقائية وعلم ا�صطلح -�

        ::::القصدية وعلم ا�صطلحالقصدية وعلم ا�صطلحالقصدية وعلم ا�صطلحالقصدية وعلم ا�صطلح

" قصـد"� أن �مـة " ا�صـباح ا�نـD"و " £تار الصحاح"و " ا�حيطالقاموس "اتفق a من 

، وتفيد هذه ا�عا� بأن هناك سلوك مقصود "Öوت Öوه"وقصدت قصده أن " إتيان الشئ"معناها 

  .وقوعه � مستوي ا�uة اإلنسانية

" Ententoin"، واألسـم منهـا "نيـة"قصـد أو "بمعـEntent " b"أما قاموس ا�ورد فجاءت �مة 

  .بمعb قصد أو عزم أو تصميم � شئ ما

 يشD إm حـدث  ذهـن الفنـان فهـو " جDوم ستوoيت�"ويؤ`د 
ً
 نفسيا

ً
� أن القصد لفظا

 
ً
الفكرة الM ¢نت }يه قبل وأثناء èارسة العمل الفb اoهائية اgي اراد إنتاجها وأضـاف أيضـا

ويقـع  نطـاق ©ربتـه ا�اصـة، وË إحـدى أن القصد هو هدف نشاط الفنـان، كمـا àيلـه، 

تناول كملة القصدية والM { إحدى نظريات الفلسفة الفينمينولوجيـة " سعيد توفيق"دراسات 

 bبمع"Ôته" الوu� ة�è اإلنسان و{ خاصية Ôأي و.  
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، قـد "وسعيد توفيق"، "، ستوoيت�مجDو" a منومن خالل عرض ا�عريفات السابقة، ¦د 

فوا إm مصطلح اللغة العربية رؤية جديدة، حيث أن فعل القصد قد تسبقه ©ه�ات داخـل اضا

نفسية الفنان ولكن ا�نظور الفينومينولوÜ لم يتعرض �ذا ا�جه� ا}اخÎ للفنـان، ولكـن 

يعتمد � vمÎ الوÔ وا�uة الظاهران  النشاط ا�مارس للفنـان، ويـري أن ا�ضـمون اgي 

Î ا?حث  ^ديد مصطلح القصدية هو أن القصدية سلوك ا�صمم القـائم � الـوÔ يعتمد ع

أثناء èارسة العمليات اإلجرائية �صميم اللوحة والM تمكنه من ©سيدها بواسطة zموعة مـن 

  .ا�دخالت والM تستثمر وتوظف من خالل خuات ا�صمم السابقة

        ::::ا�لقائية وعلم ا�صطلحا�لقائية وعلم ا�صطلحا�لقائية وعلم ا�صطلحا�لقائية وعلم ا�صطلح

ومـن " لÝ"، � أن ا�لقائية مصدرها "ا�عجم الوسيط"و" ا�نجد الوا"موس اتفق a من قا

ب) معانيها فعل ذلك من تلقاء نفسه، أي من عند نفسه وغD مكره وغD مسوق إ�ه كمـا جـاء 

بمعb تلقاÌ أو عفوي أو عمل عفوي وýمة  �Spontمة " ا�ورد"و" القاموس الع<ي" a من 

"Spontoniety "ا�لقائية أو العفوية و ب bمع"Spontoneously " كما تناو�ا 
ً
 أو عفويا

ً
بمعb تلقائيا

 إحدى دراسته بأن ا�لقائيـة فعـل جـو� لإلنسـان بمعـb أن تكـون اإلرادة " هربرت ريد"

، � أن ا�لقائية { تعبD و`شف غـD مقيـد "هربرت ريد"ا}اخلية دون قيد أو Ûط، ويؤ`د 

  .Î ¢�فكD والوجدان واإلحساس وا�دسللنشاط العق

 كثD من اoصوص � أنها نـوع مـن أنـواع السـلوك اإلنسـا�  Ìكما جاءت �مة ا�لقا

العفــوي ووردت  ا}راســات ا}راميــة والغنــاء الفلكولــوري باالر©ا�ــة  األداء، وz Ëــال 

ة با�عبD اtسدي ا�ر، فنجـد للتلقائيـة ا�وسيÝ با�قاسيم وË الغناء با}ندنة، وz Ëال ا?ا�

 تصب  أنها سلوك إنسا� غD مقيد
ً
  .مرادفات لغوية  zاالت متنوعة ولكنها ]يعا
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ن ا�لقائيـة سـلوك اويري ا?حث ا�اm أن مفهوم ا�لقائيـة اgي يتوافـق ومضـمونه، هـو 

هجه وتدفق أفـ�ره بسـيولة ا�صمم اgي يعتمد فيه � حريته ومشاعره واحاسيسه وفيضه وتو

 أثناء العمليات اإلجرائية للتصميم، كما أن للتلقائية عالقة عضوية بعامÎ الطالقـة وا�رونـة 

  .منظومة العمليات اإلبداعية

üلص من العرض السابق للتعاريف وا�صطلحات اللغوية لÚ من القصدية وا�لقائية، إننا 

رسة ا�صميمية، بل { تؤما ا�الة الM يكون فيها ا�صـمم ال نستطيع الفصل بينهما أثناء ا�ما

  .واقع ^ت تأثD فعل العمليات اإلجرائية إلخراج اللوحة الزخرفية إm ح� الوجود

وèا سبق ¦د أن القصدية { إرادة مقصودة تعتمد � وÔ وخـuة ا�صـمم، أمـا ا�لقائيـة 

  .واإلكراه للمصممف� إرادة غD مقصودة تعتمد � عدم ا�قيد 

وفيما يÎ سنتناول عضوية هذه العالقة من خالل ا�نظومة الM تقدم كيفية تكـوين بنيـة 

العمليــات اإلجرائيــة اثنــاء èارســة تصــميم اللوحــة الزخرفيــة كمــا { موضــحة  ا�نظومــة 

  ).�(اإليضاحية رقم 

لزخرفيـة مـن Âـورين حيث تتكون بنية العمليات اإلجرائية أثناء èارسة تصـميم اللوحـة ا

رئيسي) هما Âور السلوك القصدي وÂور السلوك ا�لقاÌ، ويعتمد السلوك القصدي للمصـمم 

� جانب) أو�ما اtانب اgا¿ وآخرهم اtانب ا�وضوÔ، وçدث ا�فاعل بينهم Öو ا�وضـوع 

�تضـافرة �جموعـة اgي يتناو² ا�صمم با�فكD والصياغة وا�نفيـذ، فتنشـا وحـدة ا�ـuات ا

 .السلوك القصدي وا�لقاÖ Ìو فكرة وموضوع اللوحة الزخرفية
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يوضح/منظومة/مقRSحة،/وهذه/اDنظومة/ليست/ملزمة/للفنان/اDصمم/وإنما/) ١(منظومةإيضاحية/رقم/

  .bي/منظومة/للدراسة/فقط،/وbي/قابلة/للحذف/و\ضافة/حسب/رؤية/اDصمم
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        ::::ميم اللوحة الزخرفيةميم اللوحة الزخرفيةميم اللوحة الزخرفيةميم اللوحة الزخرفيةا?نية القصدية �مارسة تصا?نية القصدية �مارسة تصا?نية القصدية �مارسة تصا?نية القصدية �مارسة تص

 إحدي دراساته من اtانـب اgا¿ " سعيد توفيق"تتكون بنية الفعل القصدي كما أوردها 

وهو الفعل ا�تجه Öو ا�وضوع القصدي واtانب ا�وضوÔ، أي ا�وضوع ا�شار إ�ه من خـالل 

م تنشـأ وتتكـون فعل قصدي وحينما يتم ا�فاعل ب) a من اtانب) داخل بنية الفنان ا�صـم

وحدة ا�uة القصدية الM تنبثق من تفاعل فعل ا�فكD اgي ينطوي � موضوع ا�فكD وقد 

من رصد مكونات ا�uة القصدية من خـالل ثالثـة عنـا~ و{ ا�ـادة " سعيد توفيق"تمكن 

  .وفعل القصد وموضوع القصد

ا�صميمية، حيث العمليات  والعن< اgي يقوم عليه هذا ا?حث هو فعل القصد للممارسة

العقلية واإلجرائية ^توي ا�صمم بداخله � ا}اللة ا�عبDية ا�راد ا�صميم �ا، ومعـb ذلـك 

أنه ال يمكن فصل a من ا�ادة وا�وضوع عن بعضـهما، فا�ـادة { معطيـات �صـميم الوحـة 

  .الزخرفية، وا�وضوع هو £رجات فعل القصد

الفعل القصدي قائم � ا�ساحة الـM يتحـرك فيهـا وتمكنـه مـن ولكن اهتمام ا�صمم ب

توثيق العالقة ب) فعل القصد وتلقائيته و{ حالة من ا�االت ا�مازج الـM يمـر بهـا ا�صـمم 

  .أثناء إجراء العمليات ا�صميمية

وتتم� افعال القصد الM يعتمـد عليهـا وÔ ا�صـمم بأنهـا أفعـال ©سـد وتوحـد وتـربط 

فا�صمم �سد ا�واد ا�ام من عنا~ وأسس العمل الفb من خالل األلوان وا�المـس .. وتمالء

وا�ساحات وغDها من ا�عطيات إm موضوع قصدي، ويوحـد ا�صـمم شـتات تلـك ا�عطيـات 

  .ا�تنوعة وير`زها  حالة من ا?نائيات ا�صميمية �نبثق منها موضوع اللوحة الزخرفية

اهر واألسا�ب ا�تنوعة للصياÍت ا�صميمية و®ضعها �وضوع اللوحـة ويربط ا�صمم ا�ظ

الزخرفية، كما أن ا�صمم يمأل تصميمه من خـالل ]يـع األفعـال القصـدية السـابقة لقصـدية 
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، وهـذا هـو ا�حـور ا�ـا� 
ً
 خuاته السابقة وحسه وخيا² أيضا

ً
إخراج ا�صميم اoهائية مستثمرا

  .عن< ا�لقائية  تصميم اللوحة الزخرفية اgي سوف نتناو² من خالل

 zال الفنون ا?<ية، ¦د أن هناك العديد من الفنون  Ýجانب ا�طبي mو�ذا ما انتقلنا إ

ا�ضارية مثل الفن ا�<ي القديم والفن القبطي واإلسالì واإلغريÝ والروما� وفنون ع<ـ 

ئمـة � مبـدا القصـدية إلخـراج أعمـال تؤ`ـد اoهضة وا�درسة الNسيكية اtديدة �هـا قا

ا�ضمون الفلسÐ �لك ا�ضـارات ومـن ا�ـدارس الفنيـة ا�ديثـة مثـل مدرسـة ا?اوهـاوس 

  .ومدرسة ا�داع ا?<ي وا�درسة ا?نائية وغDهم

و{ من أعمال الفنان ا�<ي القديم قد أكد تفعيـل دور السـلوك ) ��(وتوضح اللوحة رقم 

  :Íته من خالل ا�تغDات اآلتيةالقصدي  صيا

ب) الرأس واtزع حـ¼ يسـمح بامتـداد حر`ـة الزمـان بـ) " نوت"إمتداد جسم اإل²  -١

  .الغروب والÁوق ب) ابتالع الشمس  الغروب ووالدتها عند الÁوق

وتزين جسدها بـاoجوم   –ساقيها وساعديها  –� إطرافها األربع " نوت"وقوف اإل²  -٢

 .ة �ر`ة ا�ط ا�ارt Üسدها �أكيد دورها كإ² للسماءخطوط موازي

اgي يفصـل بـ) " شـو"وإل² ا�ـواء " جـب"لÚ مـن � األرض " نوت"احتضان اإل²  -٣

 .األرض والسماء  صياغة �ا خصوصية التشكيل تؤ`د وضعه و`يانه ووظيفته

 إحدى م/ من ا�جارب الفنية الM أجرتها الفنانة bراحلها الفنية ا�عامـل زينب السجي

مع ا}ائرة كشÚ هندë واgي يوصف باسم األش�ل ا�ندسية حيث يسـتطيع الفنـان تقسـيم 

 Âيط ا}ائرة بداية من ا�ثلث ح¼ معظم ا�ضلعات ا�ندسية ا�تسـاوية وا}ائـرة �ـا تـاريخ 

فنية ¢�ـط العـر� عمق فنون ا�قافة اإلسالمية حيث تعتu وحدة قياس لكثD من ا�جاالت ال

كما اعتمد عليها الفنان  الع<ـ اإلسـالì �عظـم نظـم الزخـارف " ا?واب"و" أبن مقلة"عن 
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إ�ـاد حلـول " زينـب السـجيb"اإلسالمية العضوية وا�ندسية وا�عمارية، واستطاعت الفنانـة 

وحات الM تعتمـد و�نتج الكثD من الل) �µ(ب<ية تصميمية لتائرة كما  zموعة األش�ل رقم 

   .درجة a �½Ó من األسس ا?نائية للشبكية ا�ربعة القائمة وا�ائلة من ا�ستوي األفÝ بـ 

 كإحدى نتـاج هـذه ا�جربـة  )�Ó(ويوضح شÚ ) ½�(كما يوضح شÚ رقم 
ً
 زخرفيا

ً
تصميما

 a مـن اtما�ة وبذلك نستطيع أن نصف هذا العمل اgي يعتمـد � األسـلوب القصـدي 

االعتماد � الشكبية ا�ندسية ا�ربعة و`ذلك ا�فرو`ة كأسـاس بنـاÌ فـوق الشـبكية ا�ربعـة 

للعمل كÚ كما انها اعتمدت � ]يع عالقات ا�ماس ب) الشÚ ا}ائري و�جزائه مـن أربـع 

  .وانصاف ثالث ارباع ا}ائرة

ا�ندسية الصارمة إ�هـا  لالش�ل" زينب السجيb"ويمكن القول أنه رغم استخدام الفنانة 

أنها استطاعت ^قيق قيم ا�صميم الزخرË اtما�ة من إيقاvت ب<ية وأتزان قائم � القانون 

 ]يع أÖاء العمل 
ً
  .الريا� و`ذلك الوحدة العضوية ا�نتÁة ب<يا

bتوصيف العمل الفbتوصيف العمل الفbتوصيف العمل الفbتوصيف العمل الف::::        

  .سم���× سم���: ا�قاس -أ

 .ثبتة � خشب إبال¢شدوائر من خشب ا�وس	 م: ا�امات-ب

  .م�¹ñ¹: تاريخ اإلنتاج -ج

        ::::استخالص ا�فردة التشكيليةاستخالص ا�فردة التشكيليةاستخالص ا�فردة التشكيليةاستخالص ا�فردة التشكيلية

اàذت الفنانـة إحـدى ا�فـردات ا�ندسـية و{ شـÚ ا}ائـرة كمنطلـق ©ـريð إلنتـاج 

Îتصميمات معا~ة من خالل عدة ضوابط تشكيلية كما ي:  
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رأë واألفÝ �عرفـة اإلم�نـات تناولت الفنانة شÚ ا}ائرة با�حليل القائم � القطرين ال -

  ).�µ(التشكيلية لشÚ ا}ائرة، فأنتجت مفردات تشكيلية، كما  اtدول رقم 

 .سم��]يع أقطار ا}وائر ا�ستخدمة  -

استخالص السلوك القصدي الM اعتمدت عليه الفنانة  بنائها التشكيÎ مـن مـداخل استخالص السلوك القصدي الM اعتمدت عليه الفنانة  بنائها التشكيÎ مـن مـداخل استخالص السلوك القصدي الM اعتمدت عليه الفنانة  بنائها التشكيÎ مـن مـداخل استخالص السلوك القصدي الM اعتمدت عليه الفنانة  بنائها التشكيÎ مـن مـداخل 

 ::::نظم ا�ندسيات اإلسالميةنظم ا�ندسيات اإلسالميةنظم ا�ندسيات اإلسالميةنظم ا�ندسيات اإلسالمية

 ).½�(كية ا�ربعة كخطوط تأسيسة ?ناء العمل الفb كما  شÚ استثمرت الفنانة الشب -

أنشأت الفنانة األساس ا�ندë لوحدة ا�فرو`ة � الشبكية ا�ربعة وذلك كأسـاس �وزيـع  -

 Úش  ).�Ó(مفرداتها التشكيلية دون استخدام ا�فرو`ة كمفردة تشكيلية أخرى كما 

�ماس ب) ا�فردات التشكيلية، ا�أكيد عالقات استطاعت الفنانة من استخدامها لعالقة ا -

 .ا�بادل ب) األش�ل واألرضيات

 ëنسـق هنـد mوبالرغم من استخدام الفنانة �ذه األش�ل ا�ندسية الصارمة واسـتنادها إ

 مـن 
ً
 كبـDا

ً
ريا� يعود إm فكرة الشبكيات اإلسالمية إال أنها استطاعت أن تبث uøتها قـدرا

  .يم، وذلك عن طريق ^ريك zاميع األش�ل  ا©اهات طائرة تو
 øفة األوزانشاعرية ا�نظ

كما أن استثمار a من الشبكية ا�ربعة واألساس ا�ندë لوحدة ا�فرو`ـة لـم يقـف فقـط 

عند حدود بناء اللوحة ووضع ضوابط تشكيلية تتحرك من خال�ا بل األمر يمتد إm أكـ÷ مـن 

 ذلك، وهو ^قيق a من 
ً
 ب<يا

ً
vقق بدورها إيقا^ Mظم ا�باد�ة ب) األش�ل واألرضيات الoا

 بصورة مباÛة
ً
  .حر`يا

إâاب "بعنـوان  D. Rivera" ديـاجو ريفـDا"، للفنـان )�Ò(ونري  اللوحـة الزخرفيـة رقـم 

 � السلوك القصدي هو ا�دف الرئي§ من بناء العمل حيـث "م�¹Óñاtيش vم 
ً
، عمًال قائما
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نه لم يÇك أي مساحة م�نية داخل العمل للعفوية أو الصدفة بل استطاع رسم وتصميم العمـل أ

 من حيـث النسـب وا�ناسـب وتعبـDات الوجـوه، الظـل واoـور وا�نظـور 
ً
بأسلوب واقæ جدا

�كوين مـن اواإلحساس با�امات ا?نائية  ا�البس واألدوات واألسلحة و`ذلك السيطرة � 

بة الM وضع فيها حوار a الشخوص داخل العمل وهذا أن دل فإنما يدل � قصدية خالل ا?وا

  ."دياجو ريفDا"السلوك العقÎ والفكري واألكاديÏ للفنان، 

  ::::ا?نية ا�لقائية �مارسة تصميم اللوحة الزخرفيةا?نية ا�لقائية �مارسة تصميم اللوحة الزخرفيةا?نية ا�لقائية �مارسة تصميم اللوحة الزخرفيةا?نية ا�لقائية �مارسة تصميم اللوحة الزخرفية

 بتضـافر تلـك أن ا�لقائية ليست سلعة تنتج بقدر ما { نشاط يمارسأن ا�لقائية ليست سلعة تنتج بقدر ما { نشاط يمارسأن ا�لقائية ليست سلعة تنتج بقدر ما { نشاط يمارسأن ا�لقائية ليست سلعة تنتج بقدر ما { نشاط يمارس" ارنو}هو¸"يري 

والM تنص � أن العالم ا�ارÜ يتحول عند الفنـان إm " ¢ندنس	"العبارة الرصينة مع مقولة 

ا�عبD ا�لقاÌ أو االر©اm والالشعوري للتعبD عن هذا االنطباع نري بالفعل  ي�ءانطباع ثم 

  .ميمميمميمميمأن ا�لقائية ال تتأ¿ صدفة أو فجأة، بل { تأ¿ وسط انفعال ا�صمم بفكرة ا�صأن ا�لقائية ال تتأ¿ صدفة أو فجأة، بل { تأ¿ وسط انفعال ا�صمم بفكرة ا�صأن ا�لقائية ال تتأ¿ صدفة أو فجأة، بل { تأ¿ وسط انفعال ا�صمم بفكرة ا�صأن ا�لقائية ال تتأ¿ صدفة أو فجأة، بل { تأ¿ وسط انفعال ا�صمم بفكرة ا�ص

 " سـاتر"وأثناء العمليات اإلجرائية للتصميمات، ويؤ`ـد 
ً
 àيليـا

ً
 تلقائيـا

ً
� أن هنـاك وعيـا

يكشف عن ذاته  فعل ا�آمل االنع�ë، بمعـb أن ا�صـمم يظـل  حالـة تأمـل �وضـوع 

ا�صميم ذاته بداية  استغراقه tزء من الزمن ل	 يتعرف  àطيطاته األو�ـة � الصـياÍت 

الM سوف تكون عليها تصميماته، وèا يؤ`د � أن الرؤيـة ا?<ـية للمصـمم ليسـت تـأمًال 

 � العمل ذاته و�نما { بمثابـة االسـلوب اgي بـه çمـل 
ً
 يكون سابقا

ً
 ذهنيا

ً
 أو منظورا

ً
عقليا

 تتـابع ا�ـاالت  ëا?<ـي ² دور أسـا Dأن ا�فكـ bة تصميماته، وهـذا يعـÆا�صمم مش

ائية للمصمم، وتعتu الصور ا�تخيلة øيال ا�صمم ال يمكن أن ^دد بـوÔ بـرغم àيلهـا ا�لق

 أمامه يالحظه � Öـو مـا يظهـر  وàت�فإنها تظهر 
ً
من تلقاء نفسها òيث يكون الوÔ سلبيا
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 أن ا�عبـDات" مDلوبنM"²، بينما يكون مرهونا بتلقائية الوÔ، ويؤ`د ما سبق ذكره ما جاء به 

اtما�ة األو�ة فإنها تدرك gاتها، و{ أو�ة ألنها ال تعu عن فكرة مسبقة فليست هناك أف�ر 

 ،bفالفنان يكتشف أف�ره اثناء عمله وتنفيذه ²فالفنان يكتشف أف�ره اثناء عمله وتنفيذه ²فالفنان يكتشف أف�ره اثناء عمله وتنفيذه ²فالفنان يكتشف أف�ره اثناء عمله وتنفيذه ²أو تصورات سابقة � تنفيذ العمل الف.  

 فا�لقائية، { إحدى ا�االت ا�سئولة عن حضور ا}اللة ا�عبDية أثنـاء تصـميم وتنفيـذ

اللوحة الزخرفية، وتكسبها أبعاد ]ا�ة جديدة وا�قائية بهذا ا�عb تكون بمثابة لغة خاصـة 

 بطريقـة غـD مبـاÛة، حيـث تنتقـل معظـم تلـك 
ً
يعu بها ا�صمم عما يراه أو يدر`ـه حسـيا

 ¦د ا�صمم يعu عند 
ً
األحاسيس وا�شاعر الوجدانية إm نسيج ا�صميم ذاته، وبهذا ا�عb أيضا

لقائه بسطح اللوحة الزخرفية  معمل داخg Îاته ال يمتلك مفتاحه سوي ا�صمم أثنـاء èارسـة 

نشاطه وبصDته تفحص ب) ثنايا ذاكرته ا?<ـية �واصـل اكتشـافه وتطـوره دون أن يكـون 

 � أن يم� ب) ما هو صادر عنه وما هو آت إ�ه من األشياء
ً
  .قادرا

حيـث ترجـع تلقائيـة هـذا ) �ñ(ا�<ي القديم  لوحة رقم  وتوضح oا أحد أعمال الفنان

العمل للفنان ا�<ي القديم  حرية ا�عبD والصياغة، حيث استطاع الفنان ا�عبD عن فكرة 

األمومة والM تمثلت  شÚ رمزي لشجرة �ا ثدي وزراع األم �ضخ ?نها  فم و�دها، ولـم 

 تلقائيـة، أمـا حريـة ®ضع الفنان �فاهيم القصدية ال Dواقعية بـل تـرك �يـا² حريـة ا�عبـ

وتلقائية الصياغة ا�صميمية فÇجع لعفوية صياغة الشجرة وا�لـك ا�تـوË رغـم علمنـا ا�ـام 

بقدرة الفنان ا�<ي القديم � تقديم أبرع وأدق وأبلـغ الصـياÍت وخاصـة إذا ¢ن ا�وضـوع 

د ا�لوك، هذا اoمـوذج يقـدم oـا كيفيـة تعامـل الفنـان يتناول إحدى مراحل حياة أو èات أح

  .ا�<ي القديم بتلقائية ا�عبD الصياغة رغم امتالكه القصدية  معظم أعما²
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 Ëرقم او Úلش)�ö( ة ا�تم�ة " جان بول"، استطاع الفنانuوا� Ìأن يكون السلوك ا�لقا

لوان بالرش أو ا}فع أو اللمس بـاألدوات من إنتاج هذا العمل حيث استطاع من خالل القاء األ

هذه اللوحة a الصياÍت اtما�ة وا�وهج اللو� ا?<ـي بتلقائيـة شـديدة �ـا  �منحا�تنوعة 

  .خفة ا�ناغم وا�رية  إنتاج هذا العمل

        ::::تضافر a من ا?نية القصدية وا�لقائية  تصميم اللوحة الزخرفيةتضافر a من ا?نية القصدية وا�لقائية  تصميم اللوحة الزخرفيةتضافر a من ا?نية القصدية وا�لقائية  تصميم اللوحة الزخرفيةتضافر a من ا?نية القصدية وا�لقائية  تصميم اللوحة الزخرفية

ية وا�قائية ودور a منهمـا  بنيـة سـلوك ا�صـمم أثنـاء بعد عرض a من مفهوم القصد

ا�مارسة العمليـة �صـميم اللوحـة الزخرفيـة، ¦ـد أن ال انفصـال بيـنهم رغـم وجـود  أعمـال 

، إال أن 
ً
وجد الكثD من األعمال الM تتنـاول اoـوع)  ا�ؤلفللمصمم) تؤ`د وجود �يهما معا

 مع اآلخرين، فعنـدما يكـون ا�صـمم بـإذاء  a منهما وا�لقا�من السلوك القصدي 
ً
متضافرا

سطح اللوحة الزخرفية، فهو أمام ©ربة ]ا�ة من نـوع خـاص مـن أجـل االسـتغراق،  حالـة 

تنشط فيها اgاكرة ا?<ية للتأمـل بهـدف إحـداث وتفعيـل دور العقـل واسـتدvء ا�ـuات 

اoفس أمام سـطح اللوحـة، و`أنـه قـد السابقة إm أن يصل إm حالة أخرى { حالة العزلة مع 

أخـرى بقصـد تنـاو² الشـÚ ا�خطيطـي  تأمليية^ول إv mلم ]اm قائم بذاته وبعد �ظات 

والظاهر � سطح ا�صميم ا�تحقق أمام الع) يتم االسـتعانة مـرة أخـرى بـا�uات ا�دسـية 

� ح¼ يتجÎ بوضوح فيعيـد ا�باÛة وربط موضوع اللوحة باإلحساس وا�أمل اtماm والوجدا

 ثـوب ا�قمـص الوجـدا� تلـك 
ً
ا�صمم إm حاالت من الوÔ القصدي والشعور با�قظة مرتديا

ا�الة اtما�ة الM تق× � آخر حاجز يفصل فيها ا�صمم ا�ياة الوجدانية عن ا�ياة العقليـة 

صبح هناك معرفة مفعمـة فال يصبح السلوك القصدي من جهة والسلوك ا�لقاÌ من جهة، بل ت

ويتم صلح ا�صم مع نفسه ويتهيأ ² ا�وافق ا�قيÝ مع معطيات اللوحـة الزخرفيـة الـM يقـوم 

 Mما�ـة الـtا�لـول ا mوحدة زمنية مفتوحـة تغلـق حسـب الوصـول إ بتنفيذها و�خراجها 

  .يهدف إm ^ققها ا�صمم
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وعفويـة السـلوك ا�لقـاÌ أثنـاء وèا يؤ`د تضافر وعضـوية a أفعـال السـلوك القصـدي 

أن " أحد دراساته، حيـث قـال " شوبنهور"العمليات اإلجرائية الM يقوم بها ا�صمم ما جاء به 

، بل هو عمل تنهض بـه ا�ـد، و^ققـه األدوات ويوجهـه 
ً
 خالصا

ً
 أو نظرا

ً
 Âضا

ً
الفن ليس إدرا¢

از ملـ�ت نفسـية عديـدة لـيس النشاط اإلرادي وتتحكم فيه قواعد الصنعة وتعاون � أ¦

  .أدناها اgاكرة واg¢ء وا�يال

 خاصـة بالقصـد و{ ا�ـد " شـوبنهور"وبتحليل Âتوي ا}اللة اللفظية �قولة 
ً
¦ـد أفعـاال

واألدوات وقواعد الصنعة والنشـاط اإلرادي وأفعـال خاصـة با�لقائيـة و{ تفعيـل دور اg¢ء 

  .واgاكرة وا�يال

أملة تمتلك القدرة � ا�فاعل مع موضوع ا�صميم من خالل مشار`ة أن ع) ا�صمم ا�ت

ا�فكD ا?<ي اgي ال يتحـول إm وجـود مـادي إال عنـدما يضـع ا�صـمم لرمـوز وا�طـوط 

واأللوان � السطح ا�حسوس للتصميم الزخرË ومن خالل تفعيل وتضـافر a مـن العمليـات 

لول والصياÍت الM تقع ^ـت دائـرة اoقـد وا�قيـيم القصدية وا�لقائية ®رج العديد من ا�

وبتعـدد " Action"ا�ستمر من ا�صمم gاته ا�تحققة  ا�صميم، بمعb أنه يقوم بإحـداÕ فعـل 

سلوك الوÔ والالوÔ والفعل و�جـراء عمليـات ا�باديـل وا�وافيـق تصـبح zموعـة االفعـال 

لوÔ القصدي للمصمم يتحد ويتواجد مـع ذاتـه القصدية تعu عن نسيج الوÔ القصدي ألن ا

الفاعلة  نفس اللحظة وتعتu تلك العمليات اإلجرائية  حالة ا}يمومة ا�تشابكة، وË هذا 

� أن الفن إنما هو ا�ملكة الM يتحقق فيها ا�وافق ب) vلم الوجدان " Bichباش "الصدد يؤ`د 

ويقول أن ا�أمـل اtمـاm هـو " باش"ا�قائية، ويستطرد وvلم العقل، أي ا�وافق ب) القصدية و

حالة من حاالت ا�شار`ة الصوفية الM يتم فيها اال^اد ب) الروح والعقـل، وهـذا أن دل فإنمـا 

 عقل و�رادة ووجدان وحريـة ا�صـمم  Ìمن دور السلوك القصدي وا�لقا a يدل � تضافر

  .أثناء العمليات اإلجرائية للتصميم
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من الفنان) اgين تضح  أعما² تلك ا�الة الM تتوافق فيها a مـن السـلوك القصـدي و

ــا اoظــر   .وغDهم كثDين" دومانوفس	"والفنان " بي�سو"وا�لقاÌ أعمال لÚ من  ــإذا أمعن ف

، ¦د أن الفنان قد وظف ¢مل الطاقة اإلبداعيـة }يـه مـن )�¹(رقم " اtرني�"وا�أمل  لوحة 

 أن واحد، حيث استطاع مـن خـالل ا�ضـمون ا�اسـاوي �ـذا خال Ìل منظور قصدي وتلقا

العمل أن يقدم صياÍت تشكيلية لعنا~ متنوعة تؤ`د ا}اللة ا�عبDية �وضـوع اللوحـة وهـو 

 بتفتيـت مقصـود " جرني�"ا�رب الغاشمة � قرية 
ً
باسبانيا وقصد إبراز تلك ا�ضـام) أيضـا

ا�تمثلة  أزرع وأرجل ووجوه وبقايا األشياء واألضواء كمـا قصـد تأكيـد تلـك �لك ا�فردات 

قصـدية " بي�سـو"ا�ضام) من خالل اختياره لعن< اللون األسود ودرجاتـه ومالمسـه، فأكـد 

ا�كوين والصياغة وا�لوين، أما تلقائية الفنان  هـذا العمـل، فـيمكن أدراكهـا مـن خـالل 

شاعر واإلحاسيس اإلنسانية والM ¢ن �ـا أثـر مبـاÖ Ûـو قصـدية عنا~ حسية مرتبطة با�

الصياغة والتشكيل وتلقائية ا�عبD وحرية ا�كوين، حيث ترك الفنان oفسـه اختيـار ا�قـاطع 

والنسب  a عن< من العنا~ الM ©سد الرؤوس اآلدميـة ا�حÇقـة  حالـة فـزع شـديد 

ت النساء و~خ الرجال وسـمع صـهيل اtـواد  فـزع بشـÚ نتيجة الواقعية ا�أساوية فاستغاث

منشور � طول وعرض اللوحة �ؤ`د ا}اللة الوحشية للحرب، a هذه ا�لول والصياÍت رغم 

قصديتها، إال أن تلقائية ا�وزيع وحرية ا�عبD وتوهج الفنان وتدفق مشاعره ا}اخليـة حر`ـت 

Ìعفوي وتلقا Úفيه العمل بش.  

 هذا العمل تفعيل دور a من القصـدية وا�قائيـة  آن واحـد، " بي�سو"تطاع وبهذا اس

حيث قدم صياغة أسلوبيه تصميمية موازيـة للمعـا� وا�ضـام) ا�عبDيـة  تضـافر ² صـفة 

  .ا?الغة اtما�ة
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 آخـر مراحلـه  """"عبد الر�ن النشارعبد الر�ن النشارعبد الر�ن النشارعبد الر�ن النشار""""الفنان  
ً
 ]ا�ـا

ً
مـن الفنـان) اgيـن أàـذوا منطلقـا

صويرية و{ ]ا�ات العالقات العضوية ا�ندسية واستطاع بصu وتأ� ^قيق نتائج ]ا�ـة ا�

 آن واحد Ìمن السلوك القصدي والعفوي ا�لقا a � تعتمد.  

أن هناك معا� çاول ^قيقهـا  أعمـا² و{ السـكنية " عبد الر�ن النشار"ويذكر الفنان 

الالÂدود، وذلك بهدف ^قيق ا�ـس الصـوË اإلسـالì مـن  والالنهائية وا�حدود اgي يعطي

خالل األش�ل العضوية والM تتصف با�لقائية وا�فردات ا�ندسية الM تعتمد  تصميمها � 

السلوك القصدي ويؤ`د الفنان � أن a تلك ا�عا� الصوفية { من األسباب الM تقـف وراء 

  .ية ح¼ اآلناستمرارية نظم ا�ندسيات اإلسالم

، عـرض السـلوك )��(عبـد الـر�ن النشـار رقـم "وبتحليل Âتوي إحدى أعمـال الفنـان 

Îالقصدي فيما ي:  

        ::::استخالص ا�فردات التشكيليةاستخالص ا�فردات التشكيليةاستخالص ا�فردات التشكيليةاستخالص ا�فردات التشكيلية

أسـطح مفرداتـه التشـكيلية ا�جسـمة � أسـس مـن " عبد الر�ن النشـار"صمم الفنان 

  ).��(ا�فردات التشكيلية  شÚ الشبكية ا�ربعة القائمة وا�ائلة ويتضح ذلك  zموعة 

ولكن هناك عدة متغDات تشكيلية وضعها الفنان إلنشاء العمل الفـb ا�ختـار للتحليـل 

  :و{ ¢آل¿

  :من حيث مساحة سطح ا�فردات ا�جسمة-أ

  )��(كما  zموعة ا�جسمات باtدول رقم 

 Ðمساحة سطح ا�جسم األول ) أ (ف�Ó ×�Óسم.  

 Ëطح ا�جسم ا�ا� مساحة س) ب(و�Ó×µسم�.  
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 Ëمساحة سطح ا�جسم ا�الث ) ج(وµ�×µسم�.  

  :من حيث ارتفاع ا�جسمات -ب

  )�µ(كما  zموعة األش�ل دول رقم   

 كمثال
ً
  :فÐ الصف األول أفقيا

  .سمñسم يكون اtانب اآلخر ¹إذا ¢ن أحد اtوانب 

  .سمÓسم يكون اtانب اآلخر ñإذا ¢ن أحد اtوانب 

  .سمµسم يكون اtانب اآلخر Óإذا ¢ن أحج اtوانب 

  :من حيث توتر سطح ا�جسمات -ج

يتحقق ا�وتر  سطوح ا�جسمات الM يستخدمها الفنان  تصميم لوحاته يهـدف ^قيـق 

  ).�Ó ،�Ò ،�ñ، ½�(الوحدة العضوية ب) األش�ل ا�ندسية واألش�ل العضوية 

) �Ó( ،)�Ò(ندسية أك÷ حدة منها  a مـن ا�جسـم) تظهر ا�طوط ا�) ½�(فÐ ا�جسم 

 بسـطح ا�جسـم) 
ً
، و�Ó ،�Ò( Ë(رغم اشÇاكها  تصميم واحد، وذلك آلن الفنان أحدث توترا

أكسـب السـطح ) �Ò(وË ا�جسـم ) Âـدب(أكسب السطح خاصـية ا�حـديب ) �Ó(ا�جسم 

 Dمقعر(خاصية ا�قع ( ا�جسم Ëو)�ñ (ية ا�موج اكسب السطح خاص) نصف مقعـر، نصـف

 ألنهـا تكتسـب صـفة السـطح ) èوج
ً
 عضـويا

ً
ورغم هندسية ا�طوط إال أنهـا تعكـس حسـا

ا�رسومة عليه، وهذه { إحدي Âاوالت الفنان �أكيد و^قيق الوحدة العضـوية بـ) األشـ�ل 

  .ا�ندسية واألش�ل العضوية

  



 ٣٧

 بناء عمله التشكيÎ من مداخل نظم  بناء عمله التشكيÎ من مداخل نظم  بناء عمله التشكيÎ من مداخل نظم  بناء عمله التشكيÎ من مداخل نظم استخالص السلوك القصدي اgي اعتمد الفنان عليه استخالص السلوك القصدي اgي اعتمد الفنان عليه استخالص السلوك القصدي اgي اعتمد الفنان عليه استخالص السلوك القصدي اgي اعتمد الفنان عليه 

        ::::ا�ندسيات اإلسالميةا�ندسيات اإلسالميةا�ندسيات اإلسالميةا�ندسيات اإلسالمية

الشبكيات ا�ندسية البسيطة  تصميم a من مفرداته " عبد الر�ن النشار"استثمر الفنان  -

 Úفيوضح ش Úك bا�ندسية والعمل الف)�ö ( صـميم مفرداتـه وهـو� ëاألسـاس ا�نـد

  .الشبكية ا�ربعة القائمة وا�ائلة

فنـان اسـتثمار عالقـM ا�مـاس والÇاكـب كعالقـات تشـكيلية بـ) مفرداتـه استطاع ال -

 .ا�ندسية

¦د أن أحداث ا�وتر  سطح اللوحة واgي جاء  هيئـة " عبد الر�ن النشار"وË لوحة الفنان 

يدر`ه ا�شاهد مـائًال أمامـه وال çسـه  ألجزائها قد أدي إm وجود بعد ثالث حقي�) Âدب ومقعر(

  .فقط

ومن حيث استخدام الشكبية ا�ربعة القائمة وا�ائلة فقد نتج عن ذلـك نـوع مـن ا�عـادل بـ) 

ا�حاور األفقية والرأسية من جهة وا�حاور ا�ائلة من جهة أخرى، وهذا ا�عادل ساعد  تأكيـد جـو 

يستلهمها من  هذا اtو اoف§ والوجدا� اgي يسæ الفنان إm ^قيقه كأحد ا�عا� الM) السكينة(

ìالفن اإلسال.  

أما السلوك ا�لقاÌ اgي سلكه الفنان عبد الر�ن النشار هو توا} األش�ل العضـوية a مـنهم 

من اآلخر واgي استمده من دراساته ا�تأنية �جموvت األشياء اgي ¢ن çتفظ بهـا  مرسـمه مـن 

جـرة واألصـداف والقواقـع، وبـذلك ]ـع الزلط وا�حار ا?حري وبعض من األجزاء لألشجار ا�تح

 
ً
 والسلوك العضوي تلقائيا

ً
  .الفنان ب) السلوك ا�ندë قصديا

والسلوك القصدي يعتمد � a من اtانب اgا¿ للمصمم، أي الفعل اgي يقوم به ا�صمم Öـو 

مم، أمـا موضوع ا�صميم واtانب ا�وضوÔ للتصميم وهو ا�وضوع ا�شار إ�ه من خالل فعـل ا�صـ



 ٣٨

اtانب اآلخر وهو السلوك ا�لقاÌ واgي يعتمد � حالة ا�شاعر واألحاسيس وتدفق أف�ر ا�صـمم 

أمام سطح ا�صميم فيحدث ا�فاعل ب) a عنا~ السـلو`يات وتتكـون وحـدة ا�ـuات ا�يويـة 

سلو`يات اإلجرائيـة ال ا�تفاعلة �وضوع اللوحة الزخرفية èا يؤدي إm إنتاج اللوحة الزخرفية وهذه ال

  :تكون منفصلة عن بعضها، بل {  حالة تضافر منسوج  عل ووجدان ا�صمم

وË نهاية األمر نستطيع أن üلص إm أن هناك أسس بنائية عند مواجهة ا�صـمم سـطح اللوحـة 

الزخرفية كما سبق أن Ûحنا و`ذلك هنـاك أسـا�ب يسـلكها ا�صـمم أثنـاء العمليـات اإلجرائيـة 

  :�صميم اللوحة الزخرفية و{

  .لوحات زخرفية قائمة � السلوك القصدي    - �

� - Ìلوحات زخرفية قائمة � السلوك ا�لقا. 

µ -  
ً
  .لوحات زخرفية قائمة � تضافر a من السلوك القصدي وا�قاÌ معا
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 أيضاً



 ٤٠

  



 ٤١

  



 ٤٢

  



 ٤٣

  

 صيانة تصميمية معاصرة) ٥(شكل رقم 

 

  



 ٤٤

 )أ - ١٠(شكل 

األساس البنائي إلحدى ) ب - ١٠(شكل 

 الفنون الزخرفية الهندية عن سيزا قاسم

شكل 

المنمنمات وهو الحلون الدوامي عن 
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رقم/ لوحة/
)
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 (

سماء/
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ت

نو
 "
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جها/
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ب
ج

 "
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 للدائرة/الهندسية" زينب/السجي��"أبجدية/الفنانة/) ١٣(شكل/رقم/



 ٤٧

  
  

 سجي��أحد/أعمال/الفنانة/زينب/ال) ١٤(شكل/

 
 "زينب السجيني"أحد أعمال الفنانة ) ١٥(شكل 



 ٤٨

 
  يوضح/�ساس/الهند���/للعمل/الف��/وهو/الشبكية/اDربعة) ١٦(شكل/

 
 "زينب/السجي��"أحد/أعمال/الفنانة/) ١٧(شكل/



 ٤٩

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ) ١٨(شكل/رقم/

  "Diago Rivera) "دياجو/ريف�Rا(لوحة/زخرفية/جدارية/للفنان/

  م١٩٥٧وان/اضراب/الجيش/عام/سم/بعن٣٩٨×٢٠٣

  خامات/متنوعة/–اDكسيك//–تقنيات/وزارة/التعليم/اDكسيكي/

  



 ٥٠

  

  

  

  )١٩(شكل/رقم/

  لوحة/الربة/الشجرة/مرسومة/عxى/عمود/sي/غرفة/الدفن/بمق©Rة/

  توsي/وتقرأ/الع±مة/اله�Rوغليفية،/وbي/تقدم/ثد°¯ا/للملك/اD"تحتمس/الثالث"

 



 ٥١

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

رقم/ شكل/
)

٢٠
(  

ن/
لوحة/للفنا

)
/±

ب /رو ن/بول
جا

Jean paul Riopelle
 (

  

ن/
بعنوا

)
جريد/ال©Rتقا²ي

الت
 (

٩٧
×

١٩٥
ت/عxى/توال

زي سم،/
  

ن/
صة،/ع

خا
ت/

مقتنيا
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 ٥٢

 
 
 

  

  
  

  )٢٢(شكل/

  "عبد/الرحمن/النشار"أحد/أعمال/الفنان/

  سم٢٢٥× ٢٢٥م،/١٩٨٧: إنتاج

  ألوان/زيتية/عxى/توال/مثبت/عxى/إب±كاش

  )١(ملحمة/الكون/رقم//–الف��//اسم/العمل



 ٥٣

  

  

"  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  )٢٣(شكل/

 عبد/الرحمن/النشار"أحد/أبجديات/الفنان/



 ٥٤

  
  )٢٤(شكل/

  جدول/مقاسات/اDجسمات/الث±ثة

  

  

)٢٧( )٢٦( )٢٥( )٢٤( 



 ٥٥

  

  

  

  

  
  )٢٥(شكل/

  �ساس/الهند���/للعمل/الف��/وهو/الشبكية/اDربعة/القائمة/واDائلة

  سم٧٥×٧٥سم/مكونة/من/تسعة/مربعات/كل/مربعات/كل/مربع/٢٢٥× مس٢٢٥: مقاس/اللوحة

  سم١٥×١٥زيت/عxى/توال/مشدود/عxى/مجسمات/خشبية/مختلفة/اDقاسات/: نوع/اللوحة

  سم٣٠×٣٠سم،/٣٠×١٥



 ٥٦

  
 ٤٤٥٫٥×  ٣٢٣اDقاس//–الوان/ذهبيه//–أخشاب/جاهزة/الصنع//– Louise Nevelsonلويس/نفلسون/) ٢٦(شكل/رقم/

 فوظة/sي/متحف/كولون/اDانياسم/مح/٥٥× 

     

نجا/اDهدواي/توضح/السلوك/القصدي/sي//بناء/) ٢٧(شكل/رقم/

 Dانيةمجلة/فكر/فن/Ã/–العمل/عن/



 ٥٧

  

  

  

  

  

  

  
  

  سم/٢٠٠×٢٠٠زيت/عxى/توال//–سوريا/) ملفا/(عمر/حمدي/) ٢٨(شكل/رقم/

  م/ويعتمد/فيه/عxى/كل/من/السلوك/القصدي/والتلقائي/sي/آن/واحد٢٠٠عام/

  



 ٥٨

  

  

  

  
  

 x١٢٢cm ١٢٢ : Boyle fomily : Tiled pathwith broken masonr) ٢٩(شكل/

  صة/بالفنان/مقتنيات/خا



 ٥٩

 
 
 

  
سم/ألوان/مائية/عxى/ورق/١٠٧×٧٥الرياض/الطبعة/�و²ي/مقاس//–عبد/القادر/إدريس/مقتنيات/قاعة/حوار/) ٣٠(شكل/

  ٢٠٠٧قطن/

  .توضح/فيه/اندماج/كل/من/السلوك/القصدي/والتلقائي/sي/آن/واحد/
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شكل/
)

٣١
 (

حمد/عبد/الكريم/
أ

 :
صوير/

ت
-/

ك/عxى/توال/
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        ::::ا�راجع العربيةا�راجع العربيةا�راجع العربيةا�راجع العربية

 .�¹Òö، دار اoهضة العربية ، القاموس السياë ، الطبعة ا�ا�ة  ::::أ�د عطية أ�د عطية أ�د عطية أ�د عطية  .�

ديانة م< الفرعونية، تر]ة طاهر وآخرون، مكتبـة مـدبوí، القـاهرة، : : : : أريك هورنونجأريك هورنونجأريك هورنونجأريك هورنونج .�

�¹¹Ó.  

µ. أريك هورنونوجأريك هورنونوجأريك هورنونوجأريك هورنونوج::::  ،íالطبعة األو ،íمد العزب موس، مكتبة مدبوÂ وادي ا�لوك، تر]ة

  .م�¹¹Òالقاهرة، 

 . رة ، بدون تاريخ القيم وا�ضارة ، مكتبة مدبوí ، القاه: : : : أمDة مطر أمDة مطر أمDة مطر أمDة مطر  .½

Ó. 				لم ا�عرفة، الكويت، : : : : بوشنسبوشنسبوشنسبوشنسv أوروبا، تر]ة عزت قر�، سلسلة الفلسفة ا�عا~ة 

  .�ÒÓعدد رقم 

Ò.  فارب Çفارب بي Çفارب بي Çفارب بي Çلـم ا�عرفـة ، عـدد  ::::بيv ، ìالكو Dبنو اإلنسا� ، تر]ة زه)Òñ ( تصـدر عـن

 .  �¹öµا�جلس الوطb للثقافة والفنون واألداب ، الكويت ، 

ñ. لة رسالة ا�ونسكو ، العـدد  ::::وث وث وث وث جان يويجان يويجان يويجان يويz ، (العالم كما تصوره قدماء ا�<ي)µ�ñ " (

 .  �¹öö" م< الفراعنة 

ö.  «وم استو�نDوم استو�ن» جDوم استو�ن» جDوم استو�ن» جDتر]ة فـؤاد ز`ريـا ، ا�يئـة ا�<ـية العامـة للكتـاب ،  ::::ج ، bقد الفoا

 .  ��¹öالقاهرة ، الطبعة ا�انية ، 

تصدر عن ا�جلس الـوطb للثقافـة ) µñ(ا�ساجد ، vلم ا�عرفة ، عدد  ::::حس) مؤنس حس) مؤنس حس) مؤنس حس) مؤنس  .¹

 . ��¹öوالفنون واألداب ، والكويت ، 

 .  �¹ñ¹مشÆة الفن ، مكتبة م< ، دار م< للطباعة القاهرة ،  ::::ز`ريا إبراهيم ز`ريا إبراهيم ز`ريا إبراهيم ز`ريا إبراهيم  .��

��.  bزينب السجي bزينب السجي bزينب السجي bزينب السجي::::  Dغ Dا�صوير ا�<ي القديم ، رسالة ماجست  Ëقيم ا�كوين الزخر

 . ��¹ñنون اtميلة القاهرة ، منشورة ، جامعة حلوان ، �ية الف



 ٦٢

ا�uة اtما�ة، ا�ؤسسـة اtامعيـة لتراسـات للنÁـ وا�وزيـع، الطبعـة : : : : سعيد توفيقسعيد توفيقسعيد توفيقسعيد توفيق .��

  .م��¹¹األوí، بDوت، 

�µ.  الورشة الفنية وا�قافية ا�وازنة  ::::س�ا قاسم س�ا قاسم س�ا قاسم س�ا قاسم القراءة  ا�صوير واألداب ، òث منشور 

 .  ��¹¹?يناm القاهرة ا}وí الرابع ، 

  .م��¹öالوا معجم وسيط  اللغة العربية، مكتبة ?نان، : : : : الشيخ عبد اهللا البستا�الشيخ عبد اهللا البستا�الشيخ عبد اهللا البستا�الشيخ عبد اهللا البستا� .½�

�Ó.  هضـة العربيـة ، القـاهرة ،  ::::عبد الفتاح رياض عبد الفتاح رياض عبد الفتاح رياض عبد الفتاح رياضoالفنون التشـكيلية ، دار ا ا�كوين 

�¹ñµ  . 

�Ò.  ستون باشالرÍ ستون باشالرÍ ستون باشالرÍ ستون باشالرÍ::::  امعية لتراسـاتtجد�ة الزمن ، تر]ة خليل أ�د خليل ، ا�ؤسسة ا

 . ��¹öوزيع ، بDوت ، الطبقة األوí ، والنÁ وا�

�ñ.  ستون باشالرÍ ستون باشالرÍ ستون باشالرÍ ستون باشالرÍ::::  ـÁامعية لتراسات والنtلب هال ا�ؤسسة اÍ ا�ات ا��ن ، تر]ة[

 ، íوت ، الطبقة األوD�¹وا�وزيع ، بö�  . 

�ö. تر]ة � اللـوا¿ تـونس ، مؤسسـة عبـد  ::::الكسندر بابا دوبولوالكسندر بابا دوبولوالكسندر بابا دوبولوالكسندر بابا دوبولو ، ìا�ة الرسم اإلسال[

 . �¹ñ¹اهللا ،  الكريم بن عبد

vلم  ،فكرة الزمان عu ا�اريخ ، تر]ة فؤاد ¢مل ومراجعة شو¶ جالل ::::كولون ولسون كولون ولسون كولون ولسون كولون ولسون  .�¹

تصدر عـن ا�جلـس الـوطb للثقافـة والفنـون )  �Ó¹(ا�عرفة ، عدد 

 . ��¹¹واألداب ،الكويت 

 تكنولوجيا ا�صوير ، ا�يئة ا�<ـية العامـة للكتـاب ، القـاهرة ، الطبعـة ::::Âمد �اد Âمد �اد Âمد �اد Âمد �اد  .��

 ، í�¹األوñµ  . 

م، �¹öÒمعجم اللغة العربيـة، اtـزء ا�ـا�، الطبعـة ا�انيـةن بـDوت، : : : : ا�عجم الوسيطا�عجم الوسيطا�عجم الوسيطا�عجم الوسيط .��

  .الطبعة ا�اسعة والعÁون
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�¹ اللغة العربية واإلعالم، اtزء ا�ا�، الطبعـة ا�انيـة، بـDوت: ا�نجدا�نجدا�نجدا�نجد .��öÒ م، الطبعـة

  .ا�اسعة والعÁون

�µ. ا?عل Dا?علمن Dا?علمن Dا?علمن Dببببمن    				اموس ا¦لـ�ي عـر� ، الطبعـة رقـم قاموس ا�ورد ، ق ::::)�Ó ( دار العلـم ،

 .  ��¹öللمالي) ، بDوت ، 

أÛف عبد الوهـاب الكيـاm ، ¢مـل الـزهDي ، ا�ؤسسـة العربيـة  ::::ا�وسوعة السياسية ا�وسوعة السياسية ا�وسوعة السياسية ا�وسوعة السياسية  .½�

 .  ½�¹ñلتراسات والنÁ ، بDوت ، 

�Ó. مد شفيق شيا، منشورات كيسون ا�: : : : نيكوالس ويدنيكوالس ويدنيكوالس ويدنيكوالس ويدÂ ما�ة، تر]ةtظريات اoقافيـة، ا

  .م�¹öÒ?نان، 

�Ò. مال، مكتبة غريب، القاهرة، بدون تاريخ: : : : وفاء إبراهيموفاء إبراهيموفاء إبراهيموفاء إبراهيمtعلم ا.  

�ñ. الفـن واألدب، ا�يئـة ا�<ـية العامـة : : : : يوسف ميخائيل أسعديوسف ميخائيل أسعديوسف ميخائيل أسعديوسف ميخائيل أسعد سيكولوجية اإلبـداع 

  .م�¹Òöللكتاب، 

        

        ::::ا�راجع األجنبيةا�راجع األجنبيةا�راجع األجنبيةا�راجع األجنبية

Christo & Nor mon: The Age Of Modernism Art in The �� century, Verlag Gerd Hatje, Berlin, 

�¹¹ñ. 

Magyar Helikon: Muralia Hungarica, Budapect, �¹ñö. 
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  دور�الرسوم�التحضYZية�Wي�بنائية�التصميم�الزخرWي

  

  :مقدمة

  

 
ً
  .تعريف الرسوم ا�حضDية: اوال

 
ً
  .مصادر الرسوم ا�حضDية: ثانيا

 
ً
  .سمات الرسوم ا�حضDية: ثا�ا

 
ً
  .ا�حضDيةâورة الرسوم : رايعا

 تصنيف الرسوم ا�حضDية
ً
  .خامسا

 
ً
  .بنائية ا�صميمات الزخرفية: سادسا
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  دور�الرسوم�التحضYZية�Wي�بنائية�التصميم�الزخرWي

        ::::مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة

 من األداءات الفكرية وا�قنية قبـل ا�وصـل إm ا�لـول والصـياÍت 
ً
يمارس ا�صمم كثDا

ل � فكرة أو أسلوب أو صـياغة جديـدة، ومـن ا�صميمية ألي نشاط تصميÏ، بهدف ا�صو

        .هذه األداءات إجراء العديد من الرسوم ا�حضDية

 Ý² تـاريخ أفـ ،Ïا�صـمي Dوأسـلوب مـن أسـا�ب ا�فكـ bية أداء تقDوالرسوم ا�حض

 بها ومن خال�ا ح¼ الع< ا�ديث، فعÎ سـبيل 
ً
مÇاكم منذ نشأة ا�ضارات الÇاثية، ومرورا

  ا�ثال
ً
وليس ا�< تر`ت oا الفنون ا�ضارية ا�<ية القديمـة والقبطيـة واإلسـالمية رسـوما

عديدة، تؤ`د � أن الفنان  هذه العصور ¢ن مـن مقومـات عملـه ا?ـدء  إجـراء الرسـوم 

  .ا�حضDية

 من الفنان) متعددي ا�واهب  ع< اoهضة أمثال 
ً
 Michelمايكل أ¦لـوا "كما أن كثDا

angelo " دافن� "وLeonardo davinci " رفائيل "وRaphael " من ا}راسـات والرسـوم 
ً
تر`وا كثDا

 عنـد تصـميماتهم للجـداريات واألسـقف الـM مازالـت 
ً
 ضخما

ً
ا�حضDية، الM ¢نت رصيدا

  .شواهد � أعما�م ح¼ اآلن

األعـداد ألي  وجاء الع< ا�ديث �ؤ`د � أن الرسوم ا�حضDية âورة من âوريـات

تصميم  أي zال çقق مقومات اoجـاح، وخـD د�ـل � ذلـك الرسـوم ا�حضـDية لرائعـة 

، والرسوم ا�حضDية لقاعـدة "P. Mondrianبيت موندريان "، وشجرة "اtرني�" "Picassoبي�سو "

" وانـÎسـيف وأدهـم "لـÚ مـن  ة، والرسوم ا�حضDي"Âمود £تار"للفنان " سعد زغلول"تمثال 

  .وغDهم من ا�ر`ة التشكيلية ا�عا~ة

 من ا}راسات � أن الرسوم ا�حضDية مـن ا�قومـات األساسـية  عمليـات 
ً
وتؤ`د كثDا

ا�مهيد وا�حضD وا�جه� للوصول إm تصميمات زخرفية تتصف بالرصانة وا?نائية اtما�ـة، 
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قيقة لألجزاء وعالقتها بالÆيـات، ومقـدرة كما أنها تعكس ما }ي ا�صمم من قدرة � رؤية د

� إجــراء ا�ــأمالت الواعيــة ا�غلفــة با�شــاعر واألحاســيس ا�اصــة øصوصــية موضــوع 

  .ا�صميمات الزخرفية

والرسوم ا�حضDية تكتسب Ûعيتها عند ا�صمم) بسبب كونها âورة حتمية للوصول 

ا�صمم � االستلهام ا�بـاÛ وغـD ا�بـاÛ،  إm تعددية األف�ر واألسا�ب الM تنبثق من قدرة

بهدف إبداع تصميمات تتصف ما�ة Âققه مـن خـالل العمليـات ا?نائيـة  ا�صـميمات 

  .الزخرفية

كما أن الرسوم ا�حضDية تكشف عن نظم األشياء الM تعـد �ـا الرسـوم، والـM تسـاعد 

  .صميمية للموضوع الواحد بصورة فعالةا�صمم � الوصول إm تنوع الصياÍت ا?نائية ا�

ومن خالل عضوية العالقة ب) الرسوم ا�حضDية وبنائية ا�صـميمات الزخرفيـة يكـون 

 هناك نظام قادر � أعمال ورح العقل  ا�صول � بنائيات تصميمية، تساهم بشÚ فعـال 

  .إ�اد حلول تصميمية رصينة ا?ناء

صمم � تطهD عقلـه ووعيـه وعينـه وفهمـه لألشـياء ا�ـراد والرسوم ا�حضDية تساعد ا�

  .إعداد الرسوم �ا، وذلك من خالل ا�أمل ا?اطb وا�الحظة ا?<ية �ا

� أن الرسوم  هذا الع< مشغولة بـإvدة صـياغة أشـ�ل الطبيعـة " ¢ندينس	"ويؤ`د 

ا فعلت ا�وسيÝ منذ عهد بعيد، ثـم وظواهرها، واختبار مقدرتها ومناهجها �عرفة إم�نياتها، كم

  )�( .استخدام قدرات الرسوم �حقيق Íية فنية صادقة

                                                 
  .٥٦، ص١٩٩٤ن، الروحانية في الفن، ترجمة فهمي بدوي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، العدد الثام: فاسيلي كاندينسكي  )١(
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 � طاقة ا�صمم ا�صميمية، ألنها تكشـف عـن 
ً
 قويا

ً
كما أن الرسوم ا�حضDية تعد إثباتا

خuته  إحراز نظم الصياÍت ا�صميمية اtديدة، والM يمكن توظيفهـا عنـد طـرح حلـول 

z   .ال ا�صميمات الزخرفيةبنائية 

  والسؤال اgي يطرح نفسه بعد هذا ا�قديم هو؟ •

 هل للرسوم ا�حضDية دور  بنائية ا�صميمات الزخرفية؟ •

الكشـف عـن دور الرسـوم ا�حضـDية  بنائيـة "ولإلجابة من هذا التسـاؤل سـوف يـتم 

  ".ا�صميمات الزخرفية

  :من خالل ا�طوات ا�ا�ة

  .م ا�حضDيةتعريف مصطلح الرسو -�

 .مصادر الرسوم ا�حضDية -�

µ - يةDسمات الرسوم ا�حض. 

 .âورة الرسوم ا�حضDية - ½

Ó- يةDتصنيف الرسوم ا�حض. 

Ò -  ية وعالقتهـا ببنائيـة ا�صـميمات الزخرفيـة مـن خـاللDتوي الرسوم ا�حضÂ ليل^

 .ا�ؤلف

 
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
        ::::تعريف الرسوم ا�حضDيةتعريف الرسوم ا�حضDيةتعريف الرسوم ا�حضDيةتعريف الرسوم ا�حضDية: : : : أوال

ات تعريف الرسوم ا�حضـDية مـن خـالل عـدة تناولت كثD من ا}راسات وقواميس اللغ

بمعـSketch " b"منطلقات، فعÎ سبيل ا�ثال وليس ا�< تناول قاموس مصطلحات الفن �مة 
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ــات، أو { رســوم ^ضــDية بمفهــوم  ــا إm تكوين ــة الــM يمكــن تر]ته ا�طــوط ا�مهيدي

  ".كرو`يات"

� أن الرسـم هـو مـا " Drawingسم الر"فقد تناول مصطلح " ا�ورد"و " إكسفورد"أما قاموس 

ترك بواسطة أدوات الرسم عل مسطح بصفة خاصة، بهدف اإلعداد لصورة أو وحـدة، أمـا دائـرة 

ا�عارف الuيطانية فتؤ`د � أن الرسم يغطي بصفة vمة a األشياء ا�مثيلية الـM تشـمل � 

حة أو Âفـورة، والرسـم ، مسـط"Marking" أش�ل يتم ا�صول عليها بواسطة إحـداث عالمـات

 حد ذاته Ìفكرة مصورة، ويمكن أن يكون الرسم إعداد لعمل أو هو عمل نها a أساس.  

بمعb ا�حضـPrepary" Dا�ورد "ف� صفة للرسوم وجاءت  قاموس " ا�حضDية"أما �مة 

ظيفـة تلـك أو ا�هيئة أو اإلعداد أو الصياغة، وهذه الصفة أي ا�حضـDية �عـu وتؤ`ـد � و

الرسوم الM يلجأ ا�صمم إm القيام بها }راسة العنا~ و�عداد العالقات ا�صـميمية بـ) تلـك 

، للتوصل إm صياغة تصميمية للموضـوع ا�تنـاول 
ً
 أو ^ضDا

ً
، ومـن )ا�طـروح(العنا~ ©ه�ا

الرسـوم خالل ^ليل ا�حتوي للتعريفات السابقة وجد ا?احث أنه يمكن ا�وصل إm تعريـف 

mية ¢�اDا�حض:  

        ::::الرسوم ا�حضDيةالرسوم ا�حضDيةالرسوم ا�حضDيةالرسوم ا�حضDية

بهدف  ،{ أسلوب من األسا�ب الM يعتمد عليها ا�صمم �حليل Âتوي موضوع ا�صميم

 � ا�وضـوعية  الوصـف 
ً
الكشف عن وحدة العالقات الM تربط األجزاء بالÆيات، اعتمـادا

M سـوف يتعامـل معهـا ا�صـمم مـن والتسجيل واالستلهام والصياغة ا�صميمية للمفردات، ال

  .خالل أداة من األدوات أو عن< من عنا~ العمل الفb عل مسطح ا�صميم

ومن هذا ا�نطلق فالرسوم ا�حضـDية أداة مـن أدوات ا�فكـD ا?<ـي للمصـمم إلبـراز 

 خصائص الفكرة أو ا�ضمون اgي يريد ا�حقق منه � ا�ستوي الكÏ ا�رتبط بتنوع ا�لـول
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والكــيÐ ا�ــرتبط بتنــوع الصــياÍت ا�صــميمية ا}الــة � فلســفة ومضــمون تلــك الرســوم 

  .ا�حضDية

 
ً
 ثانيا
ً
 ثانيا
ً
 ثانيا
ً
        ::::مصادر الرسوم ا�حضDيةمصادر الرسوم ا�حضDيةمصادر الرسوم ا�حضDيةمصادر الرسوم ا�حضDية: : : : ثانيا

Îة متنوع أمكن تلخيصها فيما يDية مصادر كثDللرسوم ا�حض:  

رسوم ^ضDية }راسة ا�كوينات التçÁية لل�ئنات ا�يـة مثـل اإلنسـان وا�يـوان  -١

  .oباتوا

رسوم ^ضDية }راسة الظل واoور وا�نظور �فـردات متنوعـة يطلـق عليهـا الطبيعـة  -٢

 ".Still Lite"الصامتة 

 ".Land Scope"رسوم ^ضDية خلوية للمناظر ا�ارجية ويطلق عليها  -٣

رسوم ^ضDية لألماكن الM تمـارس فيهـا £تلـف األنشـطة مثـل ا�ـوا� ا?حريـة  -٤

ا�تنوعة أو الفنادق أو ا�ستشفيات، وسيطلق عليها رسوم ^ضDية  واtوية أو الوزارات

 .�صميم اللوحات الزخرفية

ا�ـرب، السـالم، اo<ـ، ا�ريـة، (الرسوم ا�حضDية لألف�ر وا�ضام) ا�عنوية مثل  -٥

 ).االبت�ر

 ) اإلدمان، ا�ـدخ)(رسوم ^ضDية خاصة باإلعالنات �عu عن رسالة موجهة مثل  -٦

 .جتمعا�

رسوم ^ضDية خاصة øصوصية ا�وضوع وتسÏ ا�صميمات الزخرفية، و{ تنبع مـن  -٧

فكر وخيال ورؤية الفنان، و©مع ب) أك÷ من مصدر من مصـادر الرسـوم ا�حضـDية 

 .السابقة
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وسوف يعتمد الفنان � عدة مصادر للرسوم ا�حضDية  أعما²، فقد اعتمـد � إجـراء 

بيعـة السـاكنة لعـدة مفـردات، مثـل ا�راكـب الورقيـة واألوراق ا�لتويـة رسوم ^ضـDية للط

وا�نحوتات لوجه إخناتون، و`ذلك � بعض من الطبيعة ا�ية للحيوانـات والطيـور واoباتـات 

  .وبعض ا}راسات الÇاثية

 
ً
 ثا�ا
ً
 ثا�ا
ً
 ثا�ا
ً
        ::::سمات الرسوم ا�حضDيةسمات الرسوم ا�حضDيةسمات الرسوم ا�حضDيةسمات الرسوم ا�حضDية: : : : ثا�ا

وذلك �ا �ا من خصوصـية  للرسوم ا�حضDية سمات تم�ها عن zاالت الفنون األخرى 

  :األداء واألدوات ومن أهم سماتها اآل¿

  .إنسيابية ا�طوط اoا©ة عن تلقائية األداء -�

 .حيوية ا�طوط �ا بينها من عالقات ]ا�ة -�

µ -  ــدأ ــمم إm أن يب ــد أو Ûط � ا�ص ــDية دون قي ــوم ا�حض ــة الرس ــراءة  èارس tا

 .استمثارها

م للرسوم ا�حضـDية وخاصـة  ا�وضـوvت ا�رتبطـة بالرسـم انفعال الفنان باtو العا - ½

 .خارج األماكن ا�غلقة

Ó-  ت متنوعـة تسـاعد ا�صـمم � إجـراء عمليـات ا�باديـلÍحلول وصـيا mا�وصل إ

 .وا�وافيق  ا�صميم الواحد

Ò - ما�ةtة اuية رصيد الفنان من ا�قافة وا�Dإن الرسوم ا�حض. 

 
ً
 رابعا
ً
 رابعا
ً
 رابعا
ً
        ::::ا�حضDيةا�حضDيةا�حضDيةا�حضDية    âورة الرسومâورة الرسومâورة الرسومâورة الرسوم: : : : رابعا

تعتu الرسوم ا�حضDية âورة من âوريات األداء ا�صميÏ عند ا?دء  إطالق خيـال 

وعقل ا�صمم وعمل ا}راسات ا�مهيدية �صميماته الزخرفية، الرسوم ا�حضDية ترتبط برحلة 

ا�صمم منذ وضع ا�خطيطات األوí، وتظـل تنمـو وتتطـور وتتـوا} عـu صـياÍت تصـميمية 
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 للهدف اgي يراد ^قيقه، ولقد اعتـuت الرسـوم ا�حضـDية أحـد لل
ً
مفردات والعالقات وفقا

ا}وافع ا�حر`ة للمصمم إلبداع تصميمات زخرفية ذات عالقات بنائيـة رصـينة، �ـا فيهـا مـن 

صدق وخuة حقيقة ^قق نظم ا�وازن واإليقاع والوحدة العضوية، ح¼ تتوافق ا}اللة اللفظيـة 

ون ا�صميÏ، ولقد تنوعت ا}راسات األكاديميـة والتشـكيلية حـول âورة الرسـوم مع ا�ضم

mعدة ا©اهات ¢�ا mية إDا�حض:  

دراسات تنادي ب�ورة الرسـوم ا�حضـDية مـن أجـل الكشـف عـن ]ا�ـات ونظـم  -

وعالقات موضوع الرسوم ا�حضDية، وتعتu الرسوم دراسات معمليـة يسـتطيع ا�صـمم 

  .عند ا�عامل مع ا�صميمات الزخرفية وتنفيذها كتصميم نهاÌ استثمارها

دراسات تنادي بأن الرسوم قد تعوق صفو ا�صمم، وتقف حـائًال بينـه وبـ) العمليـات  -

اإلبداعية ا�لقائية اثناء العمل، فيفقد ا�صمم حساسيته ومشـاعره وانفعـا² بموضـوع 

Îا�صميم األص. 

- Ûودراسات تري أن ا�فاعل ا�با Mهو حالة من ا�االت الـ Ëمع سطح ا�صميم الزخر 

Ìهاoأن يستقر ا�صمم � ا�صميم ا mتقع ب) ا�وتر واالستقرار، إ. 

ويري ا?احث أن ا�صمم قد يسلك ]يع هذه األسا�ب واال©اهات األدائية  ا�صميم  -

 ما تكون تر]ة �
ً
ضمون çتاج ا�صمم الواحد، كما يري أن ا�صميمات الزخرفية دائما

 آن واحـد أثنـاء  
ً
 متضـافرا

ً
 و�دراكيـا

ً
 وحسيا

ً
 عقليا

ً
إm ^قيقه، وا�صمم يمارس جهدا

èارسة الرسوم ا�حضـDية، بهـدف اكتشـاف خصـائص وتفاصـيل األجـزاء وعالقتهـا 

بالÆيات للتوصل إm سمات تصميمية ^قق خصوصية ا�صميم الزخرË وموضوعه، وèـا 

 .لرسوم ا�حضDية هو Âاولة ا�صمم إ�اد معادل تصميÏ �ضمون فلسÐيؤ`د âورة ا
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ً
 خامسا
ً
 خامسا
ً
 خامسا
ً
        ::::تصنيف الرسوم ا�حضDيةتصنيف الرسوم ا�حضDيةتصنيف الرسوم ا�حضDيةتصنيف الرسوم ا�حضDية    مداخلمداخلمداخلمداخل: : : : خامسا

تناولت كثD من ا}راسات الرسوم ا�حضDية مـن حيـث أسـا�بها وتقنياتهـا وا©اهاتهـا، 
الرســوم وارتباطهـا الوثيـق بموضـوعية التســجيل أو ا�خيـل أو االسـتلهام، وقــد تـم تصـنيف 

mعدة مداخل ¢�ا mية إDا�حض:  

        ::::مدخل يعتمد � أسلوبية ا�صمممدخل يعتمد � أسلوبية ا�صمممدخل يعتمد � أسلوبية ا�صمممدخل يعتمد � أسلوبية ا�صمم    ----����

ا�قصود بأسلوبية ا�صمم هو الطريقة الM يتبعهـا ا�صـمم  تسـجيل رسـومه ا�حضـDية 
mأمكن تفنيذها ¢�ا Mوال:  

  .ةاعتماد ا�صمم � أسلوب التسجيل األم) لواقع ا�وضوع دون حذف أو إضاف     -أ

اعتماد ا�صمم أسلوب التسجيل من الواقع مـع إvدة تنظـيم مفـردات الواقـع مـن خـالل  -ب 
  .عمليات ا�باديل وا�وافيق  ا�واقع

اعتماد ا�صمم � أسلوب روح االستلهام من الواقع، وال ينظر إm مصداقية التسجيل بقدر  -ج
  .ما يهدف إm مصداقية الرؤية ا�صميمية ا�اصة به

اعتماد ا�صمم � أسلوب إعمال روح الفكر ا�صميÏ من خالل ا�ـuة الشخصـية الـM  -د
  .تعتمد � zموعة من األسا�ب السابقة

        ::::مدخل يعتمد � تقنيات ا�صمممدخل يعتمد � تقنيات ا�صمممدخل يعتمد � تقنيات ا�صمممدخل يعتمد � تقنيات ا�صمم    ----�

ا�قصــود با�قنيــات هــو مــا يســتخدمه ا�صــمم مــن خامــات وأدوات أثنــاء أداء رســومه 
ــ¼ اآلن أدوات ــد ح ــDية، وال توج ــوم  ا�حض ــل الرس  لعم

ً
ــا  دقيق

ً
ــدا ــددة ^دي Â ــات أو خام

ا�حضDية، إال أن ا�صمم ² حرية استخدام ما يشاء من خامات وأدوات بهـدف ^قيـق فكـرة 
ا�صميم، ولكن من ا�نتÁ وا�الحظ أن معظم ا�صمم) والفنان) يعتمدون � عن< ا�ط 

  .هم ا�حضDيةولكن يوجد من يستخدم األوراق ا�لونة  تنفيذ رسوم

 من هذه ا�امات
ً
  .فعÎ سبيل ا�ثال وليس ا�< نذكر بعضا
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  .األقالم ا�شبية ا�لونة -�

 .األحبار ا�لونة -�

µ - افة والزيتيةtأصابع ا?استيل ا. 

 .األوراق ا�لونة ا�عتمة والشفافة - ½

  .ويؤ`د ا?احث أن ا�صمم يمكنه استخدام أك÷ من تقنية  ا�صميم ا�حضDي الواحد

µµµµ----    صمم� Ïصمممدخل يعتمد � الفكر ا�صمي� Ïصمممدخل يعتمد � الفكر ا�صمي� Ïصمممدخل يعتمد � الفكر ا�صمي� Ïمدخل يعتمد � الفكر ا�صمي::::        

ا�قصــود بــالفكر ا�صــميÏ هــو انشــغال ا�صــمم با�صــول � zمــوع مــن الصــياÍت 

ا�صميمية موضوع ا}راسة مثل انشـغا² بعمـل تصـميمات زخرفيـة عـن موضـوع سـياë أو 

آلخـر، األمـر اجتماÔ او اقتصادي الخ، فÚ من هذه ا�واضيع àتلف مفرداته وصياغته عـن ا

اgي يدعو ا�صمم نفسه إm اختيار zاميع من الصياÍت لعنا~ تصميمية تصـلح عنـد بنائـه 

Îومن هذه ا�داخل ا�صميمية ما ي ،Ìهاoا�صميم ا:  

  .اهتمام ا�صمم بصياغة مفردات تشكيلية تناسب ا�وضوع ا�راد إعداد الرسوم ²-أ

ية تعتمد � العالقات القائمـة بـ) ا�فـردات مـن اهتمام ا�صمم بأحداث تراكيب تصميم-ب

 ألفضل ا�لول ا�صميمية
ً
 .تراكب وتماس وصوال

  .اهتمام ا�صمم بإجراء متغDات نظم ا�لوين � ا�صميمات ا�حضDية -ج

اهتمام ا�صمم بإجراء عمليات ا�باديل وا�وافيق � السطح اoهاÌ للتصميم الزخـرË، مـع  -د

عديالت  a من الصـياÍت والÇاكيـب ا�صـميمية وا�لـول ا?نائيـة ا�رتبطـة إجراء ا�

حيث " هربرت ريد" إحدي دراسات " بودلD"بتحقيق القيم اtما�ة، ويؤ`د ذلك ما جاء به 

ليس بال�ورة � a مصور أن �د ]يع نماذجه من الطبيعـة، بـل أن أكـ÷ اoمـاذج "قال 
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 تتكشف ²  نفس
ً
 كمـا تتـو} األفـ�ر ا�لقائيـة  نفـس وضوحا

ً
 طبيعيـا

ً
ه وتتوا} ² تو}ا

  )�(.اللحظة

 
ً
 سادسا
ً
 سادسا
ً
 سادسا
ً
        ::::بنائية ا�صميمات الزخرفيةبنائية ا�صميمات الزخرفيةبنائية ا�صميمات الزخرفيةبنائية ا�صميمات الزخرفية: : : : سادسا

تعتمد ا�صميمات الزخرفية � عدة متغـDات ذات انسـاق ونظـم �جموعـة مـن األسـس 

�فاعـل مـع ا?نائية، يمكن للمصمم استثمارها �حقيق هدفه ا�سبق عند ا?دء  ا�واصل وا

  .مسطح ا�صميم ومن هذه األسس ا?نائية

١- ìالفن اإلسال   .األسس ا�ناسبية ا�ابتة للشبكيات ا�ربعة وا�ثلث والسداسية كما 

 .نظام ا�لزون اللوÍرتÏ كما  منمنمات الفن اإلسالì ونظم الزخارف اoباتية -٢

٣- vهبية �ستطيلgت اvالقطا.  

٤-  .ا�كوينات الرصينة  أعمال ع< اoهضة  إيطا�ا ا?ناء ا�رì كما 

العالقات العضوية ب) عنا~ ا�صميم من خطـوط ومالمـس ومسـاحات وتبـادالت  -٥

 .ب) األش�ل واألرضيات ونظرية اللون

 .أسس بناء ا�صميمات من إيقاع وتوازن ووحدة عضوية -٦

وتضـاف a ا�تغـDات  العالقات القائمة ب) األش�ل وا�فردات من تراكـب وتمـاس، -٧

 a يمكن للمصمم استثمارها عند بناء ا�صميمات الزخرفية، وقد يـؤثر Mالسابقة وال

 .منها  اآلخر بهدف ^قيق بنائية تصميمية تؤ`د خصوصية ا�صمم

        

        

                                                 
  .١٧٥، ١٦٩الفن والمجتمع، ترجمة فارس متري، دار التعليم بيروت، ص: هربرت ريد  )٢(

٣ ٢ 
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        ::::ونلخص èا سبق � أنونلخص èا سبق � أنونلخص èا سبق � أنونلخص èا سبق � أن

الرسوم ا�حضDية { طريقة وأسلوب ومنهج للمصمم حينما çـاول ا�فكـD بصـوت vل 

� أوراقه يستطيع من خالل عمليات ا�ـذف واإلضـافة وا�كبـD وا�صـغD و�حـداث نظـم 

واســتثمار الظــل واoــور وا�نظــور ا�صــول � zمــوvت متنوعــة مــن  والÇاكــبا�مــاس 

  .ا�صميمات الزخرفية

وسوف نقدم فيمـا يـÎ الرسـوم ا�حضـDية والكشـف عـن مصـادر وأسـا�ب وâورتهـا 

  :الل ثالث zموvت كما يÎونظمبنائها من خ

íا�جموعة األوíا�جموعة األوíا�جموعة األوíا�جموعة األو::::        

   ةرسوم ^ضDية تعتمد � ^قيق الصياÍت ا�صميمية �فردات تشكيلية متنوع

        : : : : ا�جموعة ا�انيةا�جموعة ا�انيةا�جموعة ا�انيةا�جموعة ا�انية

رسوم ^ضDية تعتمـد � ^قيـق بنائيـات تصـميمة  عالقـات متبادلـة oظـم ا�مـاس 

  .والÇاكب

        ::::ا�جموعة ا�ا�ةا�جموعة ا�ا�ةا�جموعة ا�ا�ةا�جموعة ا�ا�ة

 ^قيق بنائيات تصـميمة تعتمـد � الصـياÍت ا�صـميمية oظـم رسوم ^ضDية تقوم �

  .ا�ماس والÇاكب والظل واoور وا�نظور

        ::::ا�جموعة الرابعةا�جموعة الرابعةا�جموعة الرابعةا�جموعة الرابعة

Ëبنائية ا�صميم الزخر   .تعتمد � إنتاج تصميمات زخرفية يتحقق فيها دور الرسوم ا�حضDية 

عال  عمليـات بنـاء ا�صـميمات وË هذا الصدد تؤ`د � أن الرسوم ا�حضDية �ا دور ف

 الزخرفية، ألنها تعمل � تفعيل دور a من ا�خيل وا�شاعر واإلحساس والعقـل والوجـدان 

ــDية ــوم ا�حض ــالل الرس ــن خ ــرË م ــميم الزخ ــوع ا�ص ــات موض ــن ]ا� ــف ع .الكش
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  :ا$جموعة�aو`ي

  متنوعةلية/رسوم/تحض�Rية/تعتمد/عxى/تحقيق/الصياغات/التصميمية/Dفردات/تشكي

  

  
  

 
 

  

  
  

  
 

  
  

 جميع/الرسوم/التحض�Rية/sى/هذه/الصفحات/من/أعمال/اDؤلف
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 ٧٨

  : ا$جموعة�الثانية

  .رسوم/تحض�Rية/تعتمد/عxى/تحقيق/بنائيات/تصميمة/sي/ع±قات/متبادلة/لنظم/التماس/والRSاكب

 

  

  

  

 

  
 

  
  

  

  
    



 ٧٩

  :عة�الثالثةا$جمو 

رســوم/تحضــ�Rية/تقــوم/عxــى/تحقيــق/بنائيــات/تصــميمة/تعتمــد/عxــى/الصــياغات/التصــميمية/لــنظم/التمــاس/

  .والRSاكب/والظل/والنور/واDنظور 
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 ٨١

  :ا$جموعة�الرابعة

فÑ¯ـــا/دور/الرســـوم/التحضـــ�Rية/sـــي/بنائيـــة/التصـــميم/تعتمـــد/عxـــى/إنتـــاج/تصـــميمات/زخرفيـــة/يتحقـــق/  

  .الزخرsي

 

  

  

 



 ٨٢

  

   

   

   

   
 



 ٨٣

  

  



 ٨٤

  

  

  

  

  

  

  



 ٨٥

  نظم�تصميم�فن�التجهfZات�Wي�الفراغ

  والفكر�ا$عاصر�Wي�التصميم

  

 .مقدمة - 

 .راغتعريف فن ا�جه�ات � الف - 

 -  
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 .فن ا�جه�ات � الفراغ ةعلم ا�صطلخ ::::أوال

 -  
ً
 ثانيا
ً
 ثانيا
ً
 ثانيا
ً
 .ماهية الفكر ا�عا~ � ا�صميم ::::ثانيا

 .مصارر تصميم فن ا�جه�ات � الفراغ ::::ثا�اثا�اثا�اثا�ا - 

 -  
ً
 رابعا
ً
 رابعا
ً
 رابعا
ً
 .^ليل Âتوى £تارات من فن ا�جه�ات � الفراغ ::::رابعا

 .منظومة اسس وعنا~ بناء فن ا�جه�ات � الفراغ ::::خامساخامساخامساخامسا - 

 .من الفنان) ا�<ي) واالجانبنماذج �ختارات  - 

  .م���¹ينبيا� فينيسيا  - 

  



 ٨٦

  نظم�تصميم�فن�التجهfZات�Wي�الفراغ�والفكر�ا$عاصر�Wي�التصميم

  :مقدمة

 تفجDات الطاقات اإلبداعية لإلنسـان  معظـم  
ً
¢ن للحرب العا�ية األوí وا�انية دورا

أخرى، وعدم فقدان األمل  نبوغ عباقرة  ا�جاالت ا�يوية بهدف اoهوض با�ياة ا�ديثة مرة

  .جدد

 ظهـور علمـاء وأدبـاء وموسـيقي) وفنـان)  
ً
 هامـا

ً
وãن للمنهج ا�حليÎ وا�جريð دورا

تشكيلي) مـن طـراز جديـد، فعـÎ سـبيل ا�ثـال، ولـيس ا�<ـ، ظهـرت الفلسـفة ا�اديـة، 

Materialism  ــة ــ"Existentialism"والوجودي ــة "Phenomenology"ة ، والفينومينولوجي ، ا�يتاف�يقي

"Metaphysics" وا�داثة ،"Modernization" وما بعـد ا�داثـة ،"Post Modernism" وا�فكيكيـة ،

"Deconstruction."  

، وأصـبحت "Rock and Roll"والـروك " Jazz Music"وz Ëال ا�وسيÝ ظهرت موسـيÝ اtـاز 

أفريقيـا وأسـيا وأمريكـا اtنوبيـة { مصـادر جديـدة  " Primitive Music"ا�وسيÝ ا?دائية 

  .إلبداع موسي�v Ýية

ــية  ــون ا?< ــال الفن z ــا  ــا~ة  " Visual Arts"أم ــة ا�ع ــاهيم الفكري ــرت ا�ف ظه

ا�صميم،و^ققت عضوية الفنـون والعلـوم، بهـدف ^قيـق ]ا�ـات تعـu عـن ورح الع<ـ 

وا�جريديـة ا�ندسـية " Construction"وا?نائية  "Bauhaus"ا�ديث، فجاءت مدرسة ا?اوهاوس 

"Abstraction Geometry " وفن الكمبيوتر"Computer Art " رافtوفن ا�و"Holograph Art " وفـن

، وطرح الفنان) التشكيلي) أعمال ©مع ب) عدة zاالت من zاالت الفنون "Laser Art"الل�ر 

رت مصطلحات جديدة �صنيف هذه الفنـون، األمـر ¢�صوير اoحت وا�زف وا�وسيÝ، فظه
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اgي دv ا�هتم) با�ر`ة اoقدية  م< بعقد ورشه ثقافيـة �حديـد ا�فـاهيم وا�صـطلحات 

الM يكمن ورائها من فكر معا~ عند تصميمها، ألن العالم ¢د يصبح منظومة ثقافية متعـددة 

وهذا ما يطلق عليـه بالعو�ـة التشـكيلية األديان واtنسيات ولكن ذو ثقافة عضوية واحدة، 

"Globalization Art."  

 تقديمه لألòاث ا�اصة للورشة الفنية وا�قافية ا}و�ـة، أن هنـاك   )µ(ويؤ`د أ�د سليم

هوة كبDة ب) ا�ر`ة اoقدية وما يقدمه الفنان) التشـكيلي) مـن أعمـال جديـدة تعـu عـن 

ة، وأن هنـاك غمـوض  تفسـD ا�صـطلحات ونقلهـا ]ا�ات تعكس مضام) فكرية معا~

وتصنيفها وتر]تها إm لغات أخرى، وذكر أثنت) وعÁون مصطلح  حاجة إm ^ليـل، و�vدة 

صياغة، �صبح ذات مصداقية لÚ من الفنان) التشكيلي) واoقاد، والقائم) � تنظيم حر`ة 

  .ليس ا�<الفن العالÏ، ونذكر منها � سبيل ا�ثال و

ــية  ــ Non figurative Artالالتشخيص ــة ا�عبDي ــن Abstract Expressionism ةوا�جريدي ، ف

، وفـن Kinetic Art، الفن ا�رInstallation Art ßوفن ا�جه�  الفراغ  Performance Artاألدائية 

 �Actionفـان وفـن ا�ـدث ا Ready mead Art، الفن السابق ا�جه� Environmental Artا?يئة 

Painting تلك ا�صطلحات البد وأن يكون ورائها فكـر تصـميم مـرتبط بأسـس ا?نائيـة a ،

  .وخصوصية هذه األعمال وفيما يÎ سوف نتناول أحد هذه �جاالت با}راسة وا�حليل

                                                 
المركـز  ) حول قضايا مصطلحات الفـن (الورشة الفنية والثقافية الدولية الموازية لبينالي القاهرة الدولي : أحمد سليم وأخرون ) ٣(

 .م١٩٩٢القومي للفنون التشكيلية، 
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        ::::Installation Artفن ا�جه�ات  الفراغ فن ا�جه�ات  الفراغ فن ا�جه�ات  الفراغ فن ا�جه�ات  الفراغ 

�صطلحات الM أوردتها كثD من ا}راسات من ا" Installation Art"فن ا�جه�ات  الفراغ 

ا�عا~ة، ولكن دون توحد  ا�ضمون، ألنه مـازال يكتنفـه بعـض الغمـوض والتشـابه مـع 

الفنون األخرى، األمر اgي ¢ن البد من تنـاو² كمصـطلح ودراسـة عالقتـه بـالفكر ا�عـا~ 

قـة عـن تواجـده  الفـراغ، للتصميم، وما { مصادره، واسس بناءه، والقيم ا�صميمية ا�تحق

وهل الفكر ا�عا~  ا�صميم ² دور  أنشائيته، وما { ضوابطه ا�صميمية، وما { ا�داخل 

ا�جريبية الM يمكن عن طريقها تقديم صياÍت تسهم  تطـوير فـن ا�جهـ�ات  الفـراغ 

  .والM تكشف عن ]ا�اته اoمبثقة من الفكر ا�عا~  ا�صميم

  :، فيما يÎ"فن ا�جه�ات  الفراغ"كمن أهمية تناول zال وت

 .^ديد مفهوم واضح �صطلح فن ا�جه�ات  الفراغ -١

 .استخالص األسس الM يقوم عليها فن ا�جه�ات  الفراغ -٢

 .رصد القيمة ا�صميمية ا�تحققة من أنشاء فن ا�جه�ات  الفراغ -٣

اغ، والفضاء كعن< جديد من عنا~ نظـم تصـميم إلقاء الضوء والÇ`� � قيمة الفر -٤

 .فن ا�جه�ات  الفراغ

تقديم مداخل جديدة للتجريب  zـال فـن ا�جهـ�ات  الفـراغ، وتـدعيم الفكـر  -٥

 .ا�عا~  ا�صميم

تقديم األسانيد األكاديمية للفنان) الشباب ومراكز ا?حوث ا�تخصصة  zال الفنون  -٦

 .ا?<ية
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لكشف عن ]ا�ات العالقة ب) فـن ا�جهـ�ات  الفـراغ ا�عـد ومضـام) وسوف يتم ا

  :الفكر ا�عا~  ا�صميم من خالل ا�طوات ا�ا�ة

 
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
  .علم ا�صطلحوفن ا�جه�ات  الفراغ من منظور   ::::أوال

 
ً
 ثانيا
ً
 ثانيا
ً
 ثانيا
ً
  .ماهية الفكر ا�عا~  ا�صميم ::::ثانيا

 
ً
 ثا�ا
ً
 ثا�ا
ً
 ثا�ا
ً
  .مصادر تصميم فن ا�جه�ات  الفراغ ::::ثا�ا

 رابرابرابراب
ً
 عا
ً
 عا
ً
 عا
ً
^ليل Âتوي £تارات من فن ا�جه�ات  الفـراغ، بهـدف اسـتخالص عنـا~ بنـاءه  ::::عا

  .و^قيقه �ضام) الفكر ا�عا~  ا�صميم

 
ً
 خامسا
ً
 خامسا
ً
 خامسا
ً
فـن "عرض نتائج ا�حليل وذلك باستخالص منظومة جدو�ة لعنا~ وأسس تصـميم  ::::خامسا

  .، ودور الفكر ا�عا~  ا�صميم"ا�جه�ات  الفراغ

 
ً
 سادسا
ً
 سادسا
ً
 سادسا
ً
  .اoتائج ::::سادسا

 
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
        ::::فن ا�جه�ات  الفراغ وعلم ا�صطلحفن ا�جه�ات  الفراغ وعلم ا�صطلحفن ا�جه�ات  الفراغ وعلم ا�صطلحفن ا�جه�ات  الفراغ وعلم ا�صطلح: : : : أوال

أنتÁ فن ا�جه�ات  الفـراغ، بعـد زوال a مـن ا�ـرب العا�يـة األوí وا�انيـة، ومـر 

بمراحل تمهيدية إm أن أصبح اآلن أحد zاالت الفنون ا?<ية ا�نتÁـة  ا�تـاحف العا�يـة 

 Marcel" )½(مارسـيل دو شـامب"ثال وليس ا�< طرح وا�حلية وقاvت العرض، و� سبيل ا�

Du Champ."  

، ¢ن التساؤل هـل يصـنف هـذا العمـل  "م�¹�µ"باسم عجلة ا}راجة، vم ) �(عمل رقم 

zال اoحت أو غDه من ا�جاالت، وبعد حـوارات وجـدل بـ) الفنـان) التشـكيلي) واoقـاد 

                                                 
)٤ (  Nicolas de oliveira: Jnstallation Art, Thames and hudson, London, ١٩٩٤, P١١. 
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فb، ثم عمل zمع من خامات متنوعة، ثم عمل استقر ا�صنيف وا�وصيف � أن يسÏ، عمل 

 bالفراغ، معد بمع ، وقد "Installation"مر`ب، ثم عمل مؤلف من خامات، ثم عمل فz bهز 

" Installation"بمعb ير`ـب أو �هـز واألسـم منهـا " Instal"� أن �مة  )Ó(جاء  قاموس ا�ورد

غ فن العمارة، والعمارة { موسيÝ الفـراغ، وgلـك بمعb الÇ`يب أو ا�جه�  فراغ مثل فرا

يعتu الفراغ  a من العمارة ا}اخلية أو الفراÍت ا�ارجية و{ اgي يتخDه ا�صمم ألنشـاء 

مÁوعة الفb حسب رؤيته وفلسفته ا�اصة أو ذلك ألن ا�صمم يتعامـل مـع الفـراغ كأحـد 

  .يمية ذات صفات ]ا�ة خاصةعنا~ بناء العمل الفb بهدف ^قيق قيم تصم

يشـÇك مـع Installation " a"� أن فن ا�جه�ات  الفـراغ  )Ò(وقد أكد �دي عبد اهللا 

، مـن حيـث تشـكيل الفـراغ "Happening Art"، وفن ا�دث "Environmental Art"من فن ا?يئة 

، )خام(انة بعنا~ غفلة باإلضافة إm اtمع ب) توظيفات عديدة للخامات بتنويعاتها مع االستع

 ذات تقنيـة �vـة ضـوئية 
ً
 واالستعانة بوسائط يتم تصنيعها خصيصا

ً
وعنا~ سابقة الصنع أيضا

 �دف وموقف يريد الفنان أن يفصح عنه ويuزه من خالل عمله
ً
  .ومي�نيكية، ^قيقا

 والÁح تقع ب) ا�وصيف ا}الm" لفن ا�جه�ات  الفراغ ا�عد"ولكن هذه ا�عريفات 

، gا لزم علينا أن نقوم باستخدام أسلوب ^ليل ا�حتوى �جموعـة غوي ا�باÛ �لك األعمالالل

 Ìا�عريـف اإلجـرا �من األعمال ا�جهـزة  الفـراغ، للخـروج بنتـائج قـد تكـون أقـرب إ

  . األكاديÏ �ذا ا�جال وهذا ما سنتناو² بعد  م� هذه ا}راسة

        

                                                 
 .٤٧١، ص١٩٩٥قاموس المورد، قاموس إنجليزية عربي، دار العلم الماليين، بيروت، : منير البعلبكي ) ٥(
غير دورية تصدر عن المجلس  العمل المركب في بينالي القاهرة الدولي، الجذور والمفهوم، مجلة فنون تشكيلية: حمدي عبد اهللا ) ٦(

 .١٥ -١٣، ص١٩٩٥األعلى للثقافة المصرية، العدد األول يوليو، 
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ً
 ثانيا
ً
 ثانيا
ً
 ثانيا
ً
        ::::فكر ا�عا~  ا�صميمفكر ا�عا~  ا�صميمفكر ا�عا~  ا�صميمفكر ا�عا~  ا�صميمماهية الماهية الماهية الماهية ال: : : : ثانيا

منذ أن بدء اإلنسان االحت�ك بمعطيات الطبيعة، استطاع أن يم� ب) األشـياء واألحـداث 

من خالل ا�uة ا�باÛة، وأستخلص أسلوب ا�فكD كمنهج للبقاء � حياته وا�فاظ عليهـا، 

ية مـن ا�أمـل وãن هذا السلوك اإلنسا� أي ا�فكD، وما صاحبه من عمليـات عقليـة وحسـ

 للوصول إm نتائج جديـدة 
ً
وا�الحظة وا�جريب أهم أدواته  ا�صول � ا�عرفة، و©عله قادرا

اصبحت { رصيد خuته الM تعنيه � مواجهة ا�حـديات ا�تغـDة والفنـون ا?<ـية أحـد 

سـه � zاالت العلوم اإلنسانية الM اسـتطاع اإلنسـان أن يسـجل أفـ�ره ومشـاعره وأحاسي

جدران الكهوف، وأقامة ا�عابد والقري وا�ـدن إm أن تطـور ونمـا وتواصـل مـع a متغـDات 

الزمان، فانبثقت إm الوجود ا�ضارة ا�<ية القديمة، وحضارة بابل وأشور وا�ضـارة الرومانيـة 

Úن لـãها مـن ا�ضـارات اإلنسـانية، وDوغ ìهـذه وا�ونانية، ثم الفن القبطي والفن اإلسال 

  .ا�راحل سمات فكرية وفلسفية نستطيع أن نم� a منها عن األخر

ولكن ماهية الفكر ا�عا~ للتصميم، بمعb ما { أسا�ب ا�فكD وا�ضـام) الفلسـفية 

 bفراغ معد بمعـ اإليديولوجية ال�منة وراء ا�صميمات ا�عا~ة وخاصة  األعمال ا�جهزة 

"Installation" مةýأيديولوجية، �مة التينية األصل مشتقة من ، وIdeal }أي ا�ثـل أو ا�ثـال و ،

نتاج عملية تكوين فكرى vم، يف� الطبيعة وأحوال ا�جتمـع، وقـد اتفـق a مـن القـاموس 

بمع�  Ideoتتكون من مقطع) هما " Ideology"السياë وقاموس ا�ورد � أن �مة أيديولوجية 

"  Sociology "، وعلـم االجتمـاع ""AnthropoLogyلم مثل علـم اإلنسـان بمعb ع" Ology"فكرة 

ومعb ذلك أن مدارها الفكر أو ا�فكD أو األف�ر واإلراء، فاإليديولوجية فـرع مـن ا}راسـات 

  .اإلنسانية الM تبحث  طبيعة الفكر، ونشأة الصور العقلية عند اإلنسان
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 دور حيوي  إقامة وأنشـاء االعمـال ا�جهـزة  ونؤ`د � أن الفكر ا�صميÏ ا�عا~ ²

، حيث يتضح ذلك عند ^ليل Âتوي نصب) تذ¢ري) �وضـوع واحـد، Installationالفراغ ا�عد 

  .وهو اtندي ا�جهول،  a من م<، العراق

" بمدينـة ن<ـ"فقد استند الفكر ا�عا~ �صـميم اoصـب ا�ـذ¢ري للجنـدي ا�جهـول 

، ألساس فلسÐ قائم � فكـرة ا�لـود، ا�سـتو
 مـن بنـاة األهـرام  )�(مل رقم بالقاهرة ع

ا�ضارة ا�<ية القديمة، باإلضافة إm تأكيد معا� الوحدة الوطنية، وذلك مـن خـالل فكـرت) 

تصميمت) ثانويت)، األوí كتابة أسماء الشـهداء بـا�ط الكـوË ا�ربـع، ويرجـع إm ابـت�رات 

 اإلسالì و`تابة أسماء ا�سلم) وا�سيحي)  آن واحد مثـل جـرجس وحنـا  الع<الفنان 

 ،Îــوان ــيو�، واألس ــل األس ــية مث ــدن ا�< ــماء ا� ــر أس ــافة إm ذك ــويس، باإلض ــد وع وحام

واإلسكندرا� وبذلك يكون الفنان قد استطاع أن يعu من خالل إقامة هذا العمـل ا�عمـاري 

  .فكر تصميÏ معا~ا�جهز  الفراغ من خالل 

فقد استند إm ا�ضـام) الفلسـفية ) µ(أما اoصب ا�ذ¢ري للجندي  العراق عمل رقم 

اإلسالمية، من خالل أàاذ الفنان القبة والM تمثل ا�سجد كوحدة تشكيلية، اسـتطاع شـطرها 

�ـارج إm نصف) مع إزاحتهما عن بعضها عل نفس ا�حور فاصبح a منهم يظهر األخـر مـن ا

وا}اخل  آن واحد مع كتابه آيات من القرآن الكريم � أ� القبة مأخوذة من اoص القرآ� 

  .اgي يبجل و®ت الشهداء

 وبا�أمل وا�الحظة وا�قارنة ¦د أن الفكر ا�صميÏ ² دور  إنشاء األعمـال و�قامتهـا 

  .الفراغ
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 عند ^ليل Âتوي 
ً
األعمال ا�جهزة  الفراغ بهـدف الكشـف وسوف نتناول ذلك تفصيليا

  .عما ^مله من مضام) فكرية معا~ة عند تصميمها

  

  

  

  

  

  

        : : : : الطبيعة الطبيعة الطبيعة الطبيعة 

أن العالقة الوجدانية ب) الفنان ا�صمم والطبيعة من منظور الفنون ا?<ـية أمـر ال مفـر 
أمـل وا�خيـل وا�ـوار فـال منه وال تستطيع إنكاره وذلك من جهة ا�عرفة واoماء وا�أثD وا�

شك أن الفنان ا�صمم قد ينجح  تكوين عالقة �يمية مع £رجات الطبيعة والـM ال ح<ـ 
 Dأو غـ Ûمبـا Úا الكتشاف حقائقها وصفاتها وعالقتها بعضها ا?عض و`يفية استثمرها بش�

 أعما² ا�صميمية Ûمبا.  

لطبيعة تبـدو صـماء ال تسـمع، وعمـاء ال � أن ا *وقد أكدت إحدى دراسات علم اtمال
تب<، وبكماء ال تنطق، ولكن اإلنسان هو سمعها اgي بـه تسـمع، وب<ـها اgي بـع تب<ـ 
 
ً
 وب<ـا

ً
ولسانها اgي به تنطق، أي أنه ا�صمم الفنان هو اgي يمنح الطبيعة بالعلم والفن سـمعا

فـن ا�جهـ�ات  الفـراغ حيـث  ولسانا وشفي� وينظمها وا}�ل � ذلك مـا ¦ـده  zـال
يستطيع الفنان ا�صمم عمل تراكيب و�نشـاءات ]ا�ـة  فـراغ األمـاكن ا�غلقـة أو فضـاء 
 إm حالـة مـن حـاالت اtمـال، 

ً
 ]ا�ـا

ً
األماكن ا�فتوحة وçيلها من أماكن صامتة ب<ـيا

 � إvدة توظيف معطيات الطبيعة مرة أخرى وهذه األماكن وأصبح
ً
ت تتحدث بلغـة اعتمادا

  .اtمال القائم � خuة الفنان ا�صمم

s/اتÓي/الفراغمصادر/تصميم/فن/التجه� 

 فلسفة/الفنان/عن/�حداث/الجارية الRSاث/\نساني الطبيعة

 Ãكتشافات/العلمية/الحديثة/

  :ثالثا
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أذن الطبيعة { مصدر من مصادر ا�صميم، فÐ طريقـة دراسـة و^ليـل الطبيعـة كبيئـة 

Âيطة، وما بها من ]ا�ات خاصة يستطيع ا�صمم استثمار ذلك  األعمال ا�جهزة  الفـراغ، 

أسـوان حيـث الصـخور الصـته وحو�ـا ا�يـاه  فعÎ سبيل ا�ثال وليس ا�<، ¦د الطبيعة 

ا�نسابة الرقراقة واoباتات الM استطاعت اإلنبات ب) تلك الصخور، بفعل ا�ياه، هذه الÇ`يبـة 

الفراغية والM ]عت أك÷ من خامة متباينة  توافق جذاب، مع حر`ـة دوران ضـوء الشـمس 

 ² صـفات منذ الÁوق ح¼ الغروب، ونؤ`د أن الطبيعة استطاع
ً
 فراغيا

ً
ت أن تuز للفنان ©ه�ا

  .]ا�ة �vة القيمة

كذلك  جبال سيناء الوعرة ¦د رمال ناعمة منسابة ب) تلـك الصـخور  توافـق وتبـاين 

 إيقاعية يستطيع ا�صمم استثمار ذلك  أعما² ا�صميمية ثالثية األبعاد
ً
  .ملم§ ^قق قيما

ثـال)، بـل هنـاك مـن األمثلـة الـM تؤ`ـد دور الطبيعـة والطبيعة ال تنضب عند هذين ا�

كمصدر من مصادر االستلهام واالستثمار إلنشاء أعمال فنيـة zهـزة  الفـراغ، مثـل اoخيـل 

  .والرمال والصخور وا�ياه وا�راكب الÁاعية وغDها

م  إخـراج وال يفوتنا دور ا�أمل وا�الحظة وا�خيل  معطيات الطبيعة �ا �ا من دور ها

  . أعمال فنية zهزة  الفراغ ذات ]ا�ات خاصة

        ::::الÇاث اإلنسا�الÇاث اإلنسا�الÇاث اإلنسا�الÇاث اإلنسا�

م< بت الÇاث اإلنسا� منذ حواm ستة آالف سنة، فقد نشأ � أرضـها ثـالث حضـارات 

mمة وا�<ي) خاصة وهما � ا�واv اإلنسانية a متعاقبة { رصيد:  

 .الفن ا�<ي القديم •

 .الفن القبطي •
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 .اإلسالì الفن •

وبتأمل ما تر`وه oا من آثار من منظور الفن ا�ديث، وخاصة، العمل ا�جهز  الفراغ، ¦ـد 

a فن من هذه الفنون إستطاع ^قيق قيم ]ا�ة �vة ا�ستوي، وË هـذا ا�جـال فعـÎ سـبيل 

ا وفيلـه ا�ثال وليس ا�< ا�عابد ا�<ية القديمة مثل معبـد الكرنـك واألق<ـ ودنـدرة بقنـ

بأسوان ورمسيس ا�ا� بأ� سنبل والعرابة ا�دفونة بأبيـدوس بسـوهاج، ¦ـد أنهـا ©مـع بـ) 

الزمان، وا��ن، والفلسفة، والضوء، وا�وسيÝ ا�عمارية، �ؤ`د أن الفنان  هذا الع< أستطاع 

أعمـال معماريـة  بإحساسه تر]ة ا�شاعر ا}ينية، وا�عا�م العقائدية  بناء وتر`يب و©ه� 

 èـثالً  الفضاء ذات قيمة ]ا�ة خاصة øصوصية فلسفة بنائها، و`ذلك  a من الفن القبطـي

والفن اإلسالì مثـل وجـامع أ�ـد بـن طولـون والسـلطان  بم< القديمة  الكنائس ا�علقة

  .حسن، والثان تتوافق عمارتها مع أسس بناء األعمال ا�جهزة  الفراغ

 من الوقت األمـر اgي طال اtد
ً
ل حول قضية تناول الÇاث وعالقته بالفنون ا�عا~ة كثDا

دÔ الكثD من اtامعـات األكاديميـة وا�ـؤتمرات اoوعيـة ونقابـات الفنـون إm طـرح هـذه 

األش��ات كموضوvت �ؤتمراتهم العلمية ولكن اtدير باgكر  هـذا اإلطـار ¦ـد مـن أول 

القديم وفن ا�جه�ات  الفراغ ا�عد  هوة واسعة ب) فنون الÇاث اإلنسا� وهلة نقدية أن ثمة

ربما يرجع السبب  ذلك إm حداثة ا�صطلح، ولكن بالرؤية اoقدية الفاحصة وا}قيقة إذا ما 

فـن ا�جهـ�ات  "تناولت قراءة فنون الÇاث من وجهة نظر مصـطلح جديـد، مثـل مصـطلح 

 أن تتفـاوت وتتبـاين ، ربما "الفراغ ا�عد
ً
يؤدي إm فهم جديد �عطيات الÇاث فمن الطبيæ جدا

 mالعصور ونتيجـة إ uع ثمار فهم الفنون الÇاثية عu العصور وهذا مرجعة إm الÇاكم ا�قا

أن الرؤية اoقدية للفنون الÇاثية ربما تتغD عu األزمنة، وذلك ألنه صناعة و�نتـاج الـÇاث ال 

 تنتظر بل { حالـة مـن حـاالت اإلنتـاج ا�سـتمر و� اoقـاد وا}راسـات تنـاو² تتوقف وال

  .ودراستها للخروج باoتائج



 ٩٦

قضية الÇاث  إحدى دراساته حيث أكد أن الفنان ا�عـا~ " ذß ¦يب Âمود"وقد تناول 

جـداده وãن اgي تعت<ه طرفان إحداهما يتمثل  ثقافة الغرب واآلخر يتمثل  تراث إبائـه وأ

 هذا ال<اع ^ت شعار الÇاث وا�عا~ة أو األصالة ا�تمثلـة  الـÇاث وا�عـا~ة ا�تمثلـة 

الفنون اtديدة ا�داثية وخلص إm أن الفنان ا�عا~ عليه أن يأخذ من فنون الÇاث ما يـدعم 

 ا�فكD وطرائق ا�نفيـذ اgي يناسـب الع<ـ اgي يعـيش فيـه  bوأكـد سلو`ه الف" Ïفهـ

 وأنه مر`ـب جـوهري مـن مر`بـات وجودنـا "جدvن
ً
، � أن الÇاث واقعة ال غb عنها إطالقا

 ]ا�ة ثقافية تار®ية 
ً
ا�اريÞ فالÇاث ا�ضاري هو a ما أنتجه اإلنسان وçمل ب) طياته قيما

  .و©دد هذه القيم بتجدد الزمان

سانية  م< وبالد العراق وا�ونـان والصـ) وèا يدل � ذلك هو ما تر`ته ا�ضارات اإلن

  .من معابد و`نائس ومساجد تشع روح اtالل فيها رغم تعدد األزمنة واختالف الفلسفات

 " ]ـال �ـæ"وèا يؤ`د دور الÇاث اإلنسا�  ^ديثه لإلنتاج الفb للفنان مـا جـاء بـه 

حيث أكد � أن " Marowsikiفس	 مارو"عرضه �داخل نظرية ا�حديث  الفن اgي وضعها 

Îظرية ما يoوط ^قيق هذه اÛ من:  

  ).الÇاث ا�ضاري وا�قافات ا�حلية والعا�ية(ارتباط ا�حديث باألصالة  -

- mارتباط ا�حديث بالفن كمبحث ]ا. 

-  .ارتباط ا�حديث با�نهج للبحث ا�قا

 إعـداد 
ً
 حضـاريا

ً
و�نتـاج تـراث جديـد يسـتطيع  وبذلك يكون للـÇاث اإلنسـا� دورا

ا�صمم) والفنان) من إvدة قراءة الÇاث ا�ضاري اإلنسا� ليس للتقليـد أو اoقـل ولكـن 

 لألجيال القادمة من الفنان)،
ً
 حيويا

ً
  .إلنتاج تراث إنسا� جديد يكون رصيدا
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أي الـÇاث فن ا�جه�ات  الفراغ فهو قادر (إن الÇاث يفيد ويدعم رؤية الفنان  zال 
  mحضور ]ـا mكيفية ^ويل ا�ضام) الفلسفية إ � تدعيم ا�صادر ا�القة واإلبداعية 

  .ا�عابد والكنائس وا�ساجد وا�صميمات اtدارية

فالÇاث اإلنسا� ² دور  تأكيد خصوصية الفنان إلنها تدعم ا�واصل الفكرى والروحـا� 
Çي �فعيل ال�  .اث عu الزمانويظل ا�بل ال

وفن ا�جه�ات  الفراغ ا�عد هو مÁوع ا�اâ ا�ديث واtديد وا�عـا~ وبعـد فـÇة 
من الزمن سيكون هو الÇاث القديم اtديد ألن معطيات هذا الفـن سـوف تتخـذ الكثـD مـن 

إلرتباطه ا�تغDات ا�داثية � مستوى العالم  السنوات القادمة بما ال نستطيع إال أن نتخيله 
  .القوي بالعلوم اtديدة وخاصة تكنولوجيا الطاقة ا�تجددة

 Ûـاورة الفكريـة بعمليـة االحـت�ك ا�بـاÂ اث يتجدد ويتبلـورÇويؤ`د ا�ؤلف � أن ال
وا�ستمر �عطيات هذا الÇاث ونستطيع إدماجه  منظومة ا�اâ ومعايشته � Öو تفاعÎ مع 

 وث
ً
 نظام مفتوح مع معطيـات ونظريـات الفنـون ا�عـا~ة ا�ياة ا�عا~ة فكريا 

ً
 وب<يا

ً
قافيا

 
ً
  .�vيا

        ::::فلسفة الفنانفلسفة الفنانفلسفة الفنانفلسفة الفنان

فلسفة الفنان { األف�ر والفلسفات ا�اصة øصوصية الفكـر اإلنسـا�، حيـث اتصـف 
ردية وا�صوصية وأصبح a فنان مدرسة  حد ذاتـه، مثـل بي�سـو وبـراك الع< ا�ديث بالف

وسلفادور داm، وجوزيف بويز، رينيه ماجريت، وفرناندو بيÇو وغDهم، وأصبح لÚ فنان رؤيـة 
 ) �(وفلسفة خاصة يستطيع تر`يبها و©ه�ها  الفراغ مثل عمل رقم 

ً
 zهـزا

ً
 تذ¢ريا

ً
يمثل نصبا

 ) µ(شÚ رقم : مدينة ن< –�جهول بالقاهرة  الفراغ للجندي ا 
ً
 zهـزا

ً
 تذ¢ريا

ً
ويمثل نصبا

ويمثل ]اعة ا�حور ومنظـورهم ) ��، ¹(وشÚ رقم . بغداد –العراق  –الفراغ للجندي ا�جهول 
 Öو الصعود إm السماء) ��(وشÚ رقم . اtماm ومعاد�هم اtما�ة

ً
 أسطوريا

ً
  .واgي يقدم فكرا

  .تناول a تلك األعمال عند ^ليل Âتواها ا�صميÏ  وسوف يتم
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ً
 رابعا
ً
 رابعا
ً
 رابعا
ً
        ::::^ليل Âتوي £تارات من فن ا�جه�ات  الفراغ^ليل Âتوي £تارات من فن ا�جه�ات  الفراغ^ليل Âتوي £تارات من فن ا�جه�ات  الفراغ^ليل Âتوي £تارات من فن ا�جه�ات  الفراغ: : : : رابعا

سيتم ^ليل Âتوي £تارات من فن ا�جه�ات  الفراغ، بهدف استخالص عنـا~ بنـاءه 

  :و^قيقه �ضام) الفكر ا�عا~  ا�صميم، لألسباب اآلتية

  :ا�عا~ �صميم هذه األعمال من حيثتنوع الفكر  -�

  .تناول الÇاث بشÚ متحرر وجديد  -أ 

  .طرح الفلسفات الفردية øيال واسع-ب

  .ا�عبD عن األحداث اtارية -ج

�-  
ً
  .تنوع ا�داخل ا�فاهيمية الستثمار الفراغ أو الفضاء ا�ارÜ وا}اخÎ واألثن) معا

µ- قق م^ Mالفراغ"فهوم تناول األعمال ا�عمارية ال   ".فن ا�جه�ات 

أن يكون tمهور ا�تذوق) دور  بناء العمل وأحد عنـا~ه األدائيـة واكتسـاب ا�شـاهد  -½

  .جغرافية ا��ن

mالفراغ ¢�ا   :هذا وقد تم اختيار األعمال الفنية ا�جهزة 

  .، للفنان ساì رافع)القاهرة(اoصب ا�ذ¢ري للجندي ا�جهول -�

�-oك)بغداد(صب ا�ذ¢ري للجندي ا�جهول اÇالفنان إسماعيل فاتح ال ،. 

µ-الرزاز، أ�د نوار Ðعبد ا�فيظ، مصط Îاعة ا�حور، عبد الر�ن النشار، فرغ[. 

 .H.u.fontسلم إ� السماء  الصحراء اtنوبية ا�غربية، للفنان هانس يورج فونت -½

        ::::اoقاط اآلتيةاoقاط اآلتيةاoقاط اآلتيةاoقاط اآلتيةوسيتم ^ليل Âتوي ا�ختارات من خالل وسيتم ^ليل Âتوي ا�ختارات من خالل وسيتم ^ليل Âتوي ا�ختارات من خالل وسيتم ^ليل Âتوي ا�ختارات من خالل 

  .أسم العمل -
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 .أسم الفنان -

 .سنة اإلنتاج -

 .القاعة أو ا�تحف أو ا?يئة ا��نية -

 .ا�وصيف -

 .عرض الفكر ا�عا~  ا�صميم -

  .وسيتم  نهاية ا�حليل استخالص منظومة عنا~ وأسس بناء فن ا�جه�ات  الفراغ

        ::::اoصب ا�ذ¢ري للجندي ا�جهول بالقاهرةاoصب ا�ذ¢ري للجندي ا�جهول بالقاهرةاoصب ا�ذ¢ري للجندي ا�جهول بالقاهرةاoصب ا�ذ¢ري للجندي ا�جهول بالقاهرة

  ).z )�   ،½  ،Ó  ،Ò  ،ñموعة األش�ل أرقام . ( اtندي ا�جهول: اسم العمل

  .ساì رافع/ د: اسم الفنان

  .م�¹ñÓ: سنة اإلنتاج

  .مدينة ن<، القاهرة، ]هورية م< العربية: ا��ن

، كمـا هـو )ñ(يرتكز اoصب ا�ذ¢ري للجندي ا�جهول، بمدينة ن< بالقـاهرة: ا�وصيف

 Úثالث) ½(موضح بش �  í¹مستويات مربعة يبلغ طول ضلع قاعدة األوö  وا�انيـة Çمـö½ 

Dواألخ Çم ñرانيت الرمـادي�tوهـي من ا ،Çم.  

واoصب عبارة عن هرم ارتفاعه نصف ارتفاع ا�رم األصغر، منقـرع، مكـون مـن اربعـة 

 حوائط قطرية وليست Âيطية، مفرغ من الوسط �عطـي رؤيـة متعـددة األشـ�ل نتيجـة هـذا

 منهـا  م�Ò½,µالفراغ وتال�ه مع الظالل ا�تساقطة من القوائم، ويرتفع اoصـب ا�ـذ¢ري 
ً
تـرا

                                                 
كتالوج خاص عن النصب التذكاري للجندي المجهول، بالقاهرة، إصـدار إدارة المطبوعـات والنشـر للقـوات     : سامي رافع ) ٧(

 .١٩٧٨المسلحة، القاهرة، 



 ١٠٠

 tسم اoصب، طول الضلع عند القاعدة  ½�,�µللقاعدة  ½و�
ً
 سـمك a حـائط  Ó�,ÓöمÇا

ً
مـÇا

 ¹,�من ا�وائط األربعة ا�كونة للنصب 
ً
مÇ وهـو مفـرغ مـن ا}اخـل حـ¼ ½�,�µوعرضه ’ مÇا

وا�رم منفذ باألسمنت ا�سلح الغD مك§ بأي طبقة أخرى، والسطح ا�ـارÜ مكـون  القمة،

 تعلو بضعها ا?عض وتÇاوح عدد األسـماء الرمزيـة  a سـطر بـ) أسـم واحـد  �öمن 
ً
سطرا

وثالث أسماء بuوز مقداره عÁ سنتيمÇ، وهذه األسماء ناشـئه أثنـاء عمليـة صـب ا�رسـانة 

 "سـÇيو`ورك"وحروف األسماء قطعة واحـدة، وقـد اسـتعملت مـادة  أن ا�ائطكما للحائط  ،

تشكيل الكتابة أثناء صب ا�رسانة، و{ مادة بÇو كيماوية خفيفة الـوزن سـهلة القطـع ومـن 

  .اإلنتاج ا�<ي

، توجـد � األرض قطعـة مـن  �ö,��وË مر`ز تقاطع األضالع الM تتال� � ارتفاع 
ً
مÇا

سم راقد ^تها رفـات جنـدي م<ـي ���ا�صقول، مكعبة الشÚ طول ضلعها اtرانيت األسود 

  .zهول األسم

 مكونـة ثـالث طبقـات با�قاسـات  ½,�أما قاعدة اoصب ف� مربعة الشÚ بارتفـاع 
ً
مـÇا

  .سابقة اgكر

 Úش ، فقد ¢ن بعضها يصلح �حـويره إm ا�ـط )Ó(أما بالنسبة لألسماء واختيارها كما 

 وزعت � وجه) فقط من األوجه ا�مانية و`ـررت هـذه  ��ñندë، باختD منها الكوË ا
ً
اسما

  .ا�جموعة � با� األوجه، ولكن بÇتيب مغاير وذلك �فادي وأحداث إيقاvت ب<ية ]يلة

 اختيار األسماء الM تكون ذات نوعيات £تلفة، فمنها ا�سلم وا�سي� ومنها ما  Ôورو

  .أسماء ا�دن مثل ا�نوË واألسيو� واإلسكندرا� وهكذاهو مشتق من 
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        ::::الفكر ا�عا~ �صميم اoصب ا�ذ¢ري للجندي ا�جهول بالقاهرةالفكر ا�عا~ �صميم اoصب ا�ذ¢ري للجندي ا�جهول بالقاهرةالفكر ا�عا~ �صميم اoصب ا�ذ¢ري للجندي ا�جهول بالقاهرةالفكر ا�عا~ �صميم اoصب ا�ذ¢ري للجندي ا�جهول بالقاهرة

اعتمد الفنان ساì رافع  فكرتـه الفلسـفية ا�عـا~ة عنـد تصـميم اoصـب ا�ـذ¢ري 

  للجندي ا�جهول، � فكرة ا�لود ا�ستوحاة من الفن ا�<ي القديم،
ً
 وطنيـا

ً
و�حـدث نسـيجا

  .ب) ا�سلم) وا�سيحي)، من خالل كتابة أسماء الشهداء با�ط الكوË ا�ربع

، أصبحت فكرة ا�لود عند اإلنسـان ا�<ـي  الوقـت ا�ـاâ ذات )ö(ويقول ساì رافع

جذور تار®ية طويلة ©مع  ثناياها الـروح ا�<ـية القديمـة، ورمزهـا شـÚ ا�ـرم، والـروح 

إلسالمية العربية ورمزها ا�ط الكوË اgي كتب به قوائم ا�رم zموعة من األسـماء الرمزيـة ا

 
ً
لشهداء حرب ا�حرير، حيث تكامل هذا ا�زيج  شÚ هندë ع<ي جديد، يقـف شـا£ا

  .� مدار ا}هر �خليد شهداء معارك ا�حرير

معطيـات الـÇاث للفـن ا�<ـي  ويري ا�ؤلف أن ^رر الفنان ساì رافع،  ا�عامـل مـع

القديم، ولم يتقيد بالشÚ ا�ورث للهرم، بل تفاعل معه من منظومـة الفكـر ا�عـا~ للمصـمم 

وأحدث متغDات تصميمية اكسبت ا?ناء ا�رì رشـاقة  ا?نـاء، و^ـرر  ا�نـاول، وجعلـه 

د دائم إm السماء وàلـص أقرب إm روحانية الشهيد القابع ^ت اtرانيت األسود،  حالة صعو

من األوزان ا�عمارية، بتصـميم اربـع خطـوط قطريـة { نقـاط ارتكـازه � األرض، فـÇجم 

منظومة إvدة صياغة الÇاث ا�<ي القديم بثقافة ووÔ، دون إحداث أي خلـل ب<ـي عنـد 

وم والفـراÍت إدراكه من ]يع الزوايا، باإلضافة إm ^قيق القيم ا�صميمية من إيقـاع  ا�جـ

وا�المس الكتابية دون بهرجة تزينيه، èا اكسب جسد اoصب احÇام وسمو  ا�عا� كمـا أن 

للنصب صوت يسمع عند الوقوف أسفله عند أحد إضالعه، هذا الصوت قادم ونابع من ملحمـة 

ر`ـة ا�لود للجندي الراقد ^ت ا�كعب اtرانيM األسود، والصوت الصادر من تالحم وحوار ح

                                                 
 .مرجع سابق: سامي رافع ) ٨(
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 Ýموسـي mة وا�تصادمة وا�تصاعدة � جسد ا�ـرم، باإلضـافة إDدوران ا�يارات ا�وائية ا�تغ

 فراغ ا?يئة اtغرافية بمدينة ن< ìا�عمار ا�ر.  

 كما أن ا�وازن متحقق من جراء تماثل األجزاء، إال أن الفـراÍت ا?ينيـة ^ـدث تنـوع 

ه، وقد تال�ت a العنا~ والقيم السابقة من نظم اإليقـاع الرؤية دون ملل ب<ي عند إدراك

  .واالتزان �حقيق وحدة عضوية ² صفة ا�لود و{ الفكرة الفلسفية �صميم اoصب

 Ýصـب والـoلـل اà صب ا�ذ¢ري، نري ضوء الشـمس قـدoأمام ا 
ً
وعند الوقوف مبكرا

ا�وم، هذا ا�نظومـة تغـD مـن  بظالل متحر`ة مع حر`تها، فتسجل منظومة ضوئية ظلية طوال

تصميم وحجم ا�رم مع كثافة ا�واد العالقة من األتربة وصفائها ب) ح) وآخر �دينـة القـاهرة، 

أما مصدر الضوء الصناÔ �ًال، فله انع�سات أخرى ألن حسابات الضوء صممت �أكيد فكرة 

ìا�لود ورصانة ا?ناء ا�ر.  

oا سبق نستخلص، أن تصميم اè لفكـرة ا�لـود بفكـر Ðصب توافق مع ا�ضـمون الفلسـ

  .معا~، انعكس عنه ^قيق قيم تصميمية ]ا�ة �ا صفة الرصانة وا�لود

        ::::بغدادبغدادبغدادبغداد: : : : اoصب ا�ذ¢ري للجندي ا�جهولاoصب ا�ذ¢ري للجندي ا�جهولاoصب ا�ذ¢ري للجندي ا�جهولاoصب ا�ذ¢ري للجندي ا�جهول

  ). µ  ،ö(أش�ل رقم . اtندي ا�جهول: اسم العمل

  .إسماعيل فتاح ترك: اسم الفنان

  .م�¹öµ:سنة اإلنتاج

  .ساحة اtندي ا�جهول بغداد، العراق: ا��ن

يتكون اoصب من قبة فDوزية اللون، مشـطورة إm نصـف)، كمـا هـو موضـح : ا�وصيف

ويقع بينهم تمثال tندي zهول ملفوف بعلم العراق ويوجـد ) ö(بالرسوم ا�حضDية شÚ رقم 
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 للعطاء، ويوجد 
ً
أ� ©ويف القبة مـن ينبوع صناÔ من ا�اء أسفل جسم اtندي ا�جهول رمزا

ا}اخل آيات قرآنية تمجد وàت روح الشهيد، كما يوجد حول اoصب خندق يرمز إm ا�عـارك 

  .اإلسالمية ويقع أسفله متحف �قتنيات األسلحة واgخائر والغنائم ا�ربية

        ::::فلسفة الفكر ا�عا~ �صميم اtندي ا�جهول بالعراقفلسفة الفكر ا�عا~ �صميم اtندي ا�جهول بالعراقفلسفة الفكر ا�عا~ �صميم اtندي ا�جهول بالعراقفلسفة الفكر ا�عا~ �صميم اtندي ا�جهول بالعراق

كما ذكر  كتالوج إفتتاح نصب اtنـدي ا�جهـول، ) ¹("إسماعيل فاتح ترك"استلهم الفنان 

ا�بدأ التشكيÎ للنصب من فكرة تمجيد الشـهيد اgي لـم يأخـذ بقـدر مـا أعطـي، فاسـتحق 

 ا�ـاâ وا�سـتقبل، يتصـف  
ً
 ا�اريخ ومنظـورا 

ً
ا�خليد الشامخ، وألن فعل الشهادة عمقا

ء ا�سـتمر البـد أن يقـف الرمـز عنـده بتأييـد با}يمومة ا�Çادفة مع اإلنسان، فإن ذلك العطـا

Ìاستثنا.  

  
ً
 مقصـودا

ً
ولقد حاول التشكيل العام للنصـب، أن يسـجل للمـوروث ا�ضـاري إنتمـاءا

 bالقبة كمفردة معمارية �ا تداخالت عدة مع اإلجالل والسمو، وتم ©ريد ا�نحـ Úاستعارة ش

مي	 للشهادة، بإنشطارها إ� نصـف) وانفتاحهـا ا?ناÌ ا�قليدي بما ®دم فكرة ا�خليد ا}ينا

عليهمـا الرمـز، وهمـا جسـد  \Öو السماء مuزة ما ^تضنه القبة من عن<ين أساسي) اسـتند

  .الشهيد ا�لفوف بالراية، ونافورة ا�ياه كينبوع العطاء ا�ستمر

 وË تلك ا�نطقة الM تمثل أوج ا�درج ا?<ي للمشاهد، حيث و} إنشطار ا
ً
لقبة تكوينا

 Úالشـ 
ً
لقوس) عمالق)  مقطعهما، يلم الفضاء، ومن ثـم ينطلـق إm عنـان السـماء موظفـا

  .اoحM ا�عماري �أكيد الرمز  سمو روح الشهيد

                                                 
 .م١٩٨٣كتالوج عن نصب الشهيد، الصادر عن وزارة الثقافة واإلعالم العراقي بمناسبة افتتاح النصب، : اتح تركإسماعيل ف ) ٩(
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 Mصـبية، ¢ن البـد مـن اسـتخدام ا�نصـة الـoللموروثات ا �وعند استقراء الوضع الفرا

gي ² دالالت االحتضـان والرvيـة، وجـاء ا�نـدق تستضيف الرمز اtليل بشـÆها ا}ائـري ا

  .ا�حيط بتلك ا�نصة �ضيف رمز ا�حص) ويذكر بمعارك األمة ا�uزة

استطاع الفنان  هذا العمل ^قيق قيمة تصميمية ]ا�ة � مستوي من االتقـان وا�فـرد 

ع<ية تدل � أنه لـم  من خالل استخدام مفردة واحدة { قبة ا�سجد، وتناو�ا òرية وثقافة

 
ً
®� الÇاث اإلسالì و~امته  ا?ناء، بل استطاع شطره وفتحه � الفضاء ا�ـارÜ بـدال

من احتواءه � األشياء، وقد استطاع ^قيق a من اإليقاع من خالل تبادل الكتل والفـراÍت 

فنان هنا الفراغ بمفهـوم واإلضاءات حول وداخل الفراغ اgي ¢ن خامته األوí، وقد استثمر ال

a مـن ا�ـوازن مـن ]يـع  الفنـان حققو ،(*)حامد سعيد  إحدى دراساته"الفضاء كما أكده 

نقاط اإلدراك، ثم أكد حضور و^قيق عضوية العمل الفـb ا�جهـز  الفـراغ، òريـة فكريـة 

  .معا~ة جديرة باالحÇام

        ::::اغاغاغاغ]اعة ا�حور ا�ا� والعمل الفb ا�جهز  الفر]اعة ا�حور ا�ا� والعمل الفb ا�جهز  الفر]اعة ا�حور ا�ا� والعمل الفb ا�جهز  الفر]اعة ا�حور ا�ا� والعمل الفb ا�جهز  الفر

  .عبد الر�ن النشار، فرغÎ عبد ا�فيظ ، أ�د نوار، مصطÐ الرزاز: أعضاء اtماعة

  )��،  ¹( أش�ل رقم . ا�حور ا�ا�: اسم العمل

  .م��¹öابريل : سنة اإلنتاج

  .قاعة ا�انسíÇ، ا�نيل، القاهرة، العرض ا�ا� tماعة ا�حور: القاعة

ملهم ا�جهز  فراغ الصالة العثمانية بق< ا�انسíÇ، أقام ]اعة ا�حور ع: توصيف العمل

، وتـزين جـدرانها بالزخـارف )سم�ñ�×ñ(والM تفرض أرضياتها بالطات رخامية بيضاء مربعة 

                                                 
 .١٠٦راجع الفضاء، ص  (*)
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اoباتية واألهلة وا?يارق وا�يجان، و{ مطلـة � اoيـل عنـد مقيـاس اoيـل بروضـة ا�نيـل 

  .بالقاهرة

جهز  فراغ هذه الصالة، � أحد مفردات الÇاث اإلسالì، وقد استندوا  بناء عملهم ا�

بـل اسـتطاعوا ^ريـك أحـد ) أ – ¹شÚ (و{ وحدة ا�فرو`ة، دون اإلل»ام بشÆها ا�قليدي، 

  . أضالعه òيث يستطيع ا�تذوق رؤية أعمال الفنان) األربعة من أي نقطة حول هذا العمل

        ::::�حور ا�ا��حور ا�ا��حور ا�ا��حور ا�ا�فلسفة الفكر ا�عا~ �صميم ]اعة افلسفة الفكر ا�عا~ �صميم ]اعة افلسفة الفكر ا�عا~ �صميم ]اعة افلسفة الفكر ا�عا~ �صميم ]اعة ا

 إحدى دراسـاته بمجلـة  )��("الرزاز"كتب  
ً
أن الفنـان) " فنـون عربيـة"^ليًال مستفيضا

األربعة استندوا � متوا�ة رياضية تسود ا?ناء �ه، وتسـمح ب�ـب a وحـدة أو قسـمتها � 

mحو ا�اoللمحور ا�ا� � ا mماtأربعة، وعليه فقد صيغ ا�نظور ا:  

½×½ /½/½+½+½+½/½ = mــا ــور اtم ــوهج + إرادة (ا�ح ــة+ ت ــك ) ½× ثق ــة ا�فك  مواجه

  .ا�حور االجتماÔ= واالنكماش 

وهذه ا�توا�ة الرياضية ^كم ا�صميم العام، و^دد zاالت اtزئيـة ا�بنيـة � ا�وافيـق 

 "الـرزاز"m وشـبهه ا�باديل للبعد الرباÔ لألربعة، وقد تم اختيار اللون األصفر ا�قارب للuتقـا

  .بلون صفار ا?يض

 �ذه ا�توا�ـة، و`سـيت بـا�رير اoصـف 
ً
كما حددت نسبة الفراÍت إm ا�سطحات وفقا

شفاف ربع ا�ساحة الÆية للمحور، وأودعت بداخله zسمات àضع gات النسبة، وقد قسمت 

ء ا�شـغولة، بينمـا ملليمÇات، تتجـه إ�ـه األجـزا aµ مساحة øط قطري أ�ر اللون سمكة 

  .ترتكز تلك األجزاء � الزاوية القائمة أسفل وأ� a مسطح

                                                 
م، ١٩٨٢مجلة فنون عربية، العدد السادس، المجلد الثاني، تصدر عن دار واسط للنشر، المملكة المتحـدة،  : مصطفي الرزاز ) ١٠(

 .١٥٩ص
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، )سـم���×�Ò�×Ò( ا�جـوم ا�ارجيـة             هذا باإلضافة إm أربع zسمات متسـاوية 

 – بأحبال من خامات طبيعيـة دوتتصل هذه ا�جسمات باtسم الكبD للمفرو`ة  شÆها اtدي

 � ا�واصل ب) ا�جوم والفراÍت -الكتاب ا�uوم
ً
  .تأكيدا

  .� أن اإلضاءة �ا دور  استكمال ا�وافيق ب) ا�جموعة "الرزاز"ويؤ`د 

  :تقوم فلسفة ]اعة ا�حور � نقاط أساسية {

  .إبداع أعمال ]اعية ين»ع فيها الشÚ ا�م� عند a فنان من خلفياته ا�عتادة  -�

الÇاث ا�<ي القديم واإلسـالì وا�عامـل معـه òريـة ا�ثقـف مـن خـالل االعتماد �  -�

 .الصياÍت العضوية وا�ندسية

µ- mا�¢ mماtا�نطق ا: 

½×½÷½÷½+½+½+½÷½ =mماtا�حور ا  

 مواجهة ا�فكك واإلنكماش ) ½× ثقة+ توهج + إرادة ( =Ôا�حور االجتما.  

        ::::H.V.foot    )��(وتوتوتوتهانزيورج فهانزيورج فهانزيورج فهانزيورج ف""""سلم إm السماء للفنان سلم إm السماء للفنان سلم إm السماء للفنان سلم إm السماء للفنان 

  وتفصيلية ) ��(شÚ رقم . سلم إm السماء: اسم العمل

  .هانز يورج فوت: اسم الفنان

  .بدون تاريخ: سنة اإلنتاج

  ).��(، وتفصيلية رقم )��(الصحراء اtنوبية ا�غربية عمل رقم : ا��ن

                                                 
 .٩١-٩٠، ص١٩٨٤عام  ٤٥سلم إلي السماء في الصحراء الغربية، مجلة فكر وفن، ألمانيا، العدد : رج فوتهانز يو ) ١١(
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غـرب بناء � شÚ مثلث مثل ا�نابر اإلسـالمية، يقـف  فضـاء، صـحاري ا� ::::ا�وصيفا�وصيفا�وصيفا�وصيف

 عما çيط به من أشياء سوي الرمال، وذكر الفنان  zلة 
ً
 تماما

ً
أن " فكر وفـن"اtنوبية، منعزال

الفنان قام ببناء هذا العمل بمساعدة ثالثة من ا?نائ) ا�غاربة، فصنعوه مـن الطـ) ووسـائلهم 

 فوق سطح األرض، � قاعد
ً
ة طو�ـا ثـالث ا�قليدية العريقة، يرتفع هذا السلم ستة عÁ مÇا

 يتكون من أثن) و!سون درجـة، عـرض القاعـدة السـفÎ تسـاوي سـت أمتـار 
ً
وعÁون مÇا

، ويقلل هذا العرض � مدي ارتفاع ا}رجات فيصبح عرض ا}رجات العليا 
ً
وثمانون سنتيمÇا

 
ً
  .ثالث أمتار وستون سنتيمÇ فقط ويؤدي هذا ا�ناقض  العرض إm أظهار أك÷ علوا

شمس كضوء � السلم الُمطـل بضـلعه العمـودي اgي يقسـمه خـط zـوف مـن تÁق ال

شطرين متماثل) فتسقط أشعة الشمس األوí إm جوف السلم ومن خالل فتحات، وتـ#ل � 

درجاته من خالل فتحه بقمته وË وقت األصـيل وهـو غـروب الشـمس يغمـره اللـون األصـفر 

mتقاuال.  

 mالفكر ا�عا~ �صميم سلم إ mالفكر ا�عا~ �صميم سلم إ mالفكر ا�عا~ �صميم سلم إ mالسماءالسماءالسماءالسماءالفكر ا�عا~ �صميم سلم إ::::        

األ�ا� اtنسية إm رمزيـة ا�طلـع والصـعود إm السـماء " هانس يوريج فوت"هدف الفنان 

وطDان اإلنسان إm الفضاء، درجاته أي السلم تدعو اإلنسان إm الصعود فوقـه، ولكـن القمـة 

ليست اoهاية إذ تبدأ الع) بعد الوصول  اإلÛاف � ماال نهاية وآخـر درجـة مـن درجـات 

السلم { أول خطوة  االنتقال إv mلم آخر، و�m ا�حرر من القيود ا}نيوية ا�قيلة، أن سـبب 

 اختيار الفنان �ذا ا�وقع اtغرا كم�ن و`فـراغ لـيس هـو ا�يـل إm الوحـدة، بـل الغربـة 

 اإلنطالق، وهذا هو الفكر ا�صميÏ الفلسـÐ اgي ¢ن هـدف إقامـة هـذا العمـل ا�جهـز 

  .الفراغ وãن فلسفة الفنان كما قال أريد أن أصنع شNً يمثل إرادة اإلنسان �جاوز حدوده
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 تصميمية رصينة ا?ناء، وحاول ^قيق وحدة ا�نوع ا?<ـي 
ً
حقق الفنان  هذا العمل قيما

 a من درجات السلم الM تمثل فلسفة الصعود إm السماء وتدرج أبعادها من الكبD أسـفله، 

الصعود إm الصغD أعـاله، كمـا أن نسـب العمـل ا�ـالÕ األبعـاد وا�قـام  بيئـة جغرافيـة و

 متوازن،  zملة قطعة معماريـة  فضـاء فسـيح تسـمع 
ً
 أسطوريا

ً
صحراوية أضÐ عليه حسا

  .صوت اصطدام ا�يارات ا�وائية وا?وح عن عمق ا�جربة الفلسفية للفنان

ه الطيb ا�مزوج بالرمال مع لون الصـحراء مـع ضـوء الشـمس كما أن العمل متوافق  لون

  .الM تغمره  حر`ة كونية منذ سطوعها ح¼ غروبها طوال ا�وم الواحد

        ::::استخالص العنا~ واألسس ا�صميمية لفن ا�جه�ات  الفراغاستخالص العنا~ واألسس ا�صميمية لفن ا�جه�ات  الفراغاستخالص العنا~ واألسس ا�صميمية لفن ا�جه�ات  الفراغاستخالص العنا~ واألسس ا�صميمية لفن ا�جه�ات  الفراغ

لـة من ^ليل Âتوى أعمال قد تم تصنيفها � أنها من vئ به استطاع ا?احث بعد ما تقدم

فـن "أن يصمم منظومة جد�ة لعنـا~ وأسـس تصـميم " Installation"فن ا�جه�ات  الفراغ 

، مع âورة ^قيقها للقيم ا�صميمية  الفكر ا�عا~ من نظـم إيقاعيـة "ا�جه�ات  الفراغ

  .و�تزان ووحدة عضوية

واoمـو  zـال  كما أكد ا?حث � أن الفكر ا�عا~ â ²ورة حتمية للتحديد وا�طـور

ا�صميمات ثالثية األبعاد وأن الفراغ ² مضام) متنوعـة مثـل ا�ـ� والفضـاء وأن اكتسـاب 

خuة ا�عامل مع الفضاء أو ا�� أو الفراغ البد وأن يكون ا�صمم واÔ من خـالل عمليـات 

يستطيع ^ويل ا�أمل وا�الحظة وا�خيل واإلحساس با�امات وا�هارات ا�قنية ا�تنوعة، ح¼ 

  .أحالمه وأف�ره وàيالته إm واقع معاش أمام عينه ووعية كمصمم لفن ا�جه�ات  الفراغ

 وسيقت< ا?احث � تناول a من العنا~ الـM يقـوم عليهـا إنشـاء فـن ا�جهـ�ات 

مجاالت الفراغ، والقيم ا�صميمية ا�تحققة كنتيجة �فاعل هذه العنا~  حوار دائم بينهم، ب

  .أخرى متنوعة مثل علم اoفس وسلوك اإلنسان وغDه ألخ
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        ::::ا��ن والزمان وفن ا�جه�ات  الفراغا��ن والزمان وفن ا�جه�ات  الفراغا��ن والزمان وفن ا�جه�ات  الفراغا��ن والزمان وفن ا�جه�ات  الفراغ

  :يتنوع مصطلح ا��ن  هذا ا?حث ويتخذ صورت)

  .ا��ن كبيئة جغرافية -

- bا��ن كفراغ معد إلنشاء وتنظيم مفردات العمل الف.  

        ::::ا��ن كبيئة جغرافيةا��ن كبيئة جغرافيةا��ن كبيئة جغرافيةا��ن كبيئة جغرافية

لفb ا�جهز  الفراغ ا�عد، هو ا�وقع وا?يئة اtغرافيـة الـM أنشـئ فيهـا ا��ن  العمل ا

العمل، وخاصة إذا ¢ن  بيئـة مفتوحـة مثـل ا?يئـة السـاحلية أو الصـحراوية أو الزراعيـة أو 

الصناعية أو بيئة مغلقة داخل أحد ا�با� ا�عمارية، مثل ا�عابد أو الكنائس أو ا�ساجد أو أحـد 

  .الكuى مثل ا?نوك أو ا�صانع أو ا�طارات ا�ؤسسات

Üأو فضاء خار Îا��ن كفراغ داخÜأو فضاء خار Îا��ن كفراغ داخÜأو فضاء خار Îا��ن كفراغ داخÜأو فضاء خار Îا��ن كفراغ داخ::::        

مصطلح ² معا� كثDة ومتنوعة بتنوع ا�وظيف، والفراغ  هذا ا?حث ال يقÇب : الفراغ

من ا�عا� الM اصطلح عليها  األعمال ذات ا?عدين ولكنها الفراغ اgي يعتمـد � إنشـائية 

ا�جه�  فضاء أو فراغ ثالÕ األبعاد، بمفهوم ا�نظور الواقæ مثل األعمال ا�عمارية الÇ`يب و

  .أو اoحتية ثالثية األبعاد

 من ا}راسات � أنه ا�واء ا�فتوح، فإذا ما وضـع فيـه 
ً
 تناو�ه كثDا

ً
والفراغ مصطلح أيضا

 فضاء أو فـراغ فشـغلت  شئ بمفهوم ا�جسم أصبح هذا ا�جسم كتله ثالثية األبعاد، وضعت

  .جزء منه، وأصبح هناك عالقة عضوية ب) الكتلة والفراغ

 من الفراغ حيث قال)��("حامد سعيد"وقد تناول 
ً
  :مصطلح الفضاء بدال

                                                 
 .١، ص١٩٧٠روح الفن المصري، مطبوعات وزارة الثقافة واإلعالم، مركز الفن والحياة، : حامد سعيد ) ١٢(
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الفضاء بإçائه ورحابته إçاء للنفس با�طلق ورحابه ما وراء ا�يال هذا الفضاء هو ا�ـادة ( 

ما² والM تنقل إm القلب حلم القلب بفضل حكمة ا�قاسـيم ا�ام، الM يصوغ فيها الفنان أع

والكتلة إلغاء للفضاء والشفافية إçاء به والرأë تأكيد ² � ا©اه عمودي، واالنبساط تأكيـد 

Ýاألف  ².  

  .وينحت الفنان  الفضاء أ¸ار Âتواه ودلل � ذلك بأهرامات ا�tة

¦د عن طريق ا�أمل، أن الفراغ ا�ارÜ هـو فضـاء،  "حامد سعيد"وبتحليل Âتوي مقولة 

أي بدون أي كتلة واصطالح الفراغ نـتج عـن عالقـة ا�ملـوء، أمـا ا�ـواء ا�ـارÜ ا�فتـوح 

  .مصطلح الفضاء أنسب إذا ما قورن بفراغ العمارة ا}اخلية

لفنـان ، � أن الفضاء، أو الفراغ هو خامة من خامات اoحـات أو ا"دحامد سعي"كما أكد 

أو ا�صمم، ألنه إذا انعدمت هذه ا�امة ال يكون هناك كتلـة أو أجسـام تشـغل هـذا الفـراغ، 

  .و^تويه

كما أوجد عالقة خيال الفنان بهذا الفضاء، وأن هناك عالقة تباد�ة عن طريق ا�أمل �ـل 

 
ً
    .الفراغ اgي هو الفضاء حًال ]ا�ا

  .الفراغ اgي يتخذ ثالث حلول تصميميةهو  "حامد سعيد"ؤ`د ا?احث � أن فضاء وي

  .الفضاء ا�ارÜ للعمارة/ فراغ

  .الفضاء ا}اخÎ العمارة/ فراغ

Üالفضاء ا�ار Îفراغ �مع ب) الفراغ ا}اخ.  

        (*)(*)(*)(*)::::الزمان والعمل الفb ا�جهز  الفراغالزمان والعمل الفb ا�جهز  الفراغالزمان والعمل الفb ا�جهز  الفراغالزمان والعمل الفb ا�جهز  الفراغ

  
 .½راجع نظم بناء اللوحة الزخرفية ص ) *(
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m أن أصبح للزمان مضـام) ومفـاهيم متنوعـة مثـل تنوعت مفاهيم الزمان عu العصور إ

 Ëواألسطوري والصـو bو ا}ي Ýوا�يتاف�ي Üوالفسيولو Ìوالروحا� والف�يا Üا�فهوم ا?يولو

والكÏ ا�رتبط بال�مدية، إال أن مفهوم الزمان ¢ن ² تأثD واضح ومبـاÛ � تنـاول ا�صـمم 

  :فراغ وهم � اoحو ا�اmبالنسبة للعمل الفb ا�جهز  ال

- Þالزمان ا�اري.  

- ßالزمان اإلدرا. 

        ::::الزمان ا�اريÞ، تاريخ إنتاج العملالزمان ا�اريÞ، تاريخ إنتاج العملالزمان ا�اريÞ، تاريخ إنتاج العملالزمان ا�اريÞ، تاريخ إنتاج العمل

الفb ا�جهز  الفراغ، ألن هذه السنة �ا داللـة تار®يـة تكشـف  العملو{ سنة إنتاج 

اغ vم عن ا�ضام) الفلسفية الM ¢نت سائدة  تلك ا�قبـة فالعمـل الفـb ا�جهـز  الفـر

�¹Ó�  مv الفـراغ ألن ا}الالت الفلسـفية  ����² داللة متغـDة عـن العمـل الفـb ا�جهـز 

 عنـد 
ً
 هامـا

ً
 األمر اgي �عل من الزمن ا�اريÞ أمرا

ً
ومفردات ا�ياة ا�ومية، قد تغDت ¸يعا

  .بناء و^ليل األعمال ا�جهزة  الفراغ

ßالزمن اإلدراßالزمن اإلدراßالزمن اإلدراßالزمن اإلدرا::::        

ه ا�تذوق أو ا�صمم  قراءة العمل الفـb ا�جهـز  الفـراغ ا�عـد، هو الزمن اgي يستغرق

وهو يعادل اإليقاع، وهو االسمة الزمانية  الفنون ا?<ية، كما أن إدراك هذه األعمال يستغرق 

 a الفراغ وهو الزمان بعـد  من الزمان، وبذلك يعتu ا?عد الرابع  العمل الفb ا�جهز 
ً
جزءا

  .والعرض واالرتفاعمن الطول 
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 إبراهيم
ً
� أن العمل الفb البد أن يكون ثمرة لعملية منهجية خاصة إال  )�µ(ويؤ`د ز`ريا

و{ عملية تنظيم العنا~ الM تتألف منها حر`ته فإن هذه ا�ر`ة { الكفيلة بأن àلع عليـه 

 تشيع فيه الروح والعمل الفb ا�
ً
 حيا

ً
 �عل منه موجودا

ً
 زمانيا

ً
جهز  الفراغ ا�عـد عمـًال طابعا

çتاج إm مهارة إبداعية �وظيف ا�ر`ة أبتداء من الساكن و^قق الزما� ابتداء مـن ا�ـ��، 

من أجل ^قيق الوحدة العضوية ب) أجزاء العمل رغم تعدد مفرداته من خامات وتقنيـات كمـا 

 الفـراغ { فـراÍت تمهـد أن الفراغ والفضاءات ا�تواجدة ب) عنا~ العمل الفb ا�جهـز 

  .للمشاهد رؤية با� أجزاء العمل و�حداث تواصل ب<ي بدوام اإلدارك ا?<ي �ا

        ا�ضام) الفلسفية و فن ا�جه�ات  الفراغا�ضام) الفلسفية و فن ا�جه�ات  الفراغا�ضام) الفلسفية و فن ا�جه�ات  الفراغا�ضام) الفلسفية و فن ا�جه�ات  الفراغ

وراء الفكر ا�صميÏ للعمل الفb ا�جهز  الفراغ، وقد تناوoا فيمـا  (*)وتعb الفلسفة ال�منة

        .لتصميمليديولوجيات  توجيه الفكر ا�عا~ سبق باألمثلة � دور اإل

وينبثق من ا�ضام) الفلسفية ا�وضوvت الM تكون بمثابة ا�دخل الفكـرى للمصـمم، مثـل 

ا�وضوvت القومية أو السياسية أو التسجيلية أو فكر الفنان Öو ا�جتمـع واألحـداث اtاريـة مثـل 

  .لاألرهاب، واألدمان، ا?يئة، الفو�، األهما

        ::::الضوء وفن ا�جه�ات  الفراغالضوء وفن ا�جه�ات  الفراغالضوء وفن ا�جه�ات  الفراغالضوء وفن ا�جه�ات  الفراغ

يعتu الضوء هو ا�سئول عن إدراك ا�جسمات ثالثية األبعاد، وعندما تتواجد الظالل يوجـد 

  :مصدر للضوء وللضوء مصدرين هما

�- æضوء الشمس وضياء القمر: ا�صدر الطبي.  

�- Ôا�صدر الصنا :Ôالضوء الصنا. 

                                                 
 .١٩٧٧مشكلة الفن، مكتبة مصر، القاهرة، : زكريا إبراهيم ) ١٣(

 . ٨٥فكر المعاصر في التصميم، في مقدمة البحث الحالي صراجع ال (*)
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 الفراغ ا�عد، البد وأن يؤ`د ا�صمم � مصـدر الضـوء وعند تصميم العمل الفb ا�جهز 

وخاصة إذا ¢ن  فراغ مطلق بمفهوم الفضاء، أو فراغ داخÎ ألحد األبنية ا�عمارية ألن الضوء 

هنا يؤ`د � اtوانب اtما�ة  العمل، وخD د�ل � ذلـك مـا ^دثـه ضـوء الشـمس حـول 

الفن ا�<ي القديم مثل دخـول ضـوء الشـمس  معبـد  األعمال ا�جهز  الفراغ، ا�وجود 

رمسيس ا�ا� بأبو سنبل مرة يوم ميالده ومرة يوم جلوسـه � العـرش، وv a Ëم وË نفـس 

  .الزمان وا��ن

وحر`ة ضوء الشمس حول اoصب ا�ذ¢رية  a من اtندي ا�جهـول  م<ـ والعـراق 

جاÜ أمام متحف اللوفر بباريس، والضوء والظل يعطـي وقوس اo< اtديد بباريس وا�رم الز

ا�تذوق معلومات عن كنه العمل وطو² وعرضه وارتفاعه وخامته وعالقتـه العضـوية بـالفراغ، 

  .كما توجد أعمال فنية zهزة  الفراغ تكون { مصدر الضوء

        ::::وفن ا�جه�ات  الفراغوفن ا�جه�ات  الفراغوفن ا�جه�ات  الفراغوفن ا�جه�ات  الفراغ    ----ا�وسيا�وسيا�وسيا�وسي����    –    الصوتالصوتالصوتالصوت

الفb ا�جهز  الفراغ ا�عد، يقـوم � ارتباطـات وجدانيـة  إن العالقة ب) الصوت والعمل

نفسية ومدلوالت àضع لعالقة ال»امن ب) الصوت والعمل ا�جهز  فراغ معـد، وهـو ارتبـاط 

ب) نوع) £تلف) من اإلدارك ا?<ـي، واآلخـر اإلدراك السـمæ، والعقـل هـو جهـاز  تنسيق

وهـو اgي  a ا�ـواسا�وحيد، فهـو اgي ©مـع فيـه االستقبال وا�حكم والربط وا�نسيق و

  .يربط ب) ا?< والسمع والشم وغDهم
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  )½�("¢راليل"ويؤ`د 
ً
� أنه إذا تأملت الشـئ ونظـرت إيـه بعمـق وتفحصـته فإنـك حتمـا

ستستمع بموسيقيته، ألن اoغم يكمن  قلب طبيعـة األشـياء، � أن اإلنسـان اgي يسـتمتع 

حبة أصوات من الطبيعة كحفيف الشجر وأصوات الطيور وخرير ا�اء، وهذا بمنظر طبيæ بمصا

يقودنا إm حقيقة ¢منة  تذوق وبناء العمل الفb ا�جهز  فـراغ فـإذا ¢ن  بيئـة جغرافيـة 

 Ýتذوق هذه األعمال، فا�وسي ساحلية حيث صوت أمواج ا?حار وابواق السفن فإنها تتداخل 

ن و{ الM ^ول األعمال الفنية ا�جهـزة  الفـراغ، مـن أعمـال سـاكنة إm { ا�ر`ة  الزم

، � أن ا�زج الفb ب) مـا هـو "يوسف السي§"رؤية موسيقية ذات بناء ]اm متحرك، ويؤ`د 

 وأقرب إm الطبيعـة 
ً
مر$ وعقÎ وسمæ �عل ا�قيقة أك÷ تكامًال وا�س البÁي أك÷ نضجا

  .ذاتهااألم و{ ا�قيقة 

اgي يصـدر عنهـا " Installation"ويؤ`د ا?احث أن األعمال الفنية ا�جهـزة  فـراغ معـد 

 Ýبيئة جغرافية �ا اصوات طبيعية موفقة سواء � ا�ستوي  موفقهوبصحبتها موسي أو توضع 

m القصدي أو ا�لقاÌ فإنها ©عل ا�تذوق والفنان  ©ربة فكرية وتصـميمية ذات قالـب ]ـا

من نوع جديد، ويؤ`د � وحدة الفنـون ا?<ـية والسـمعية ويـتم ^قيـق الطبيعـة اtما�ـة 

 �ا ^تويه من نظم إيقاعية متنوعة وقوان) ا�ـوازن ا�سـية وتنـوع 
ً
للتصميم �ذه األعمال وفقا

  .الوحدة العضوية ب) األجزاء والÆيات  آن واحد

حبة وا�»امنة مـع األعمـال ا�جهـزة وË الفـراغ ويمكن للمتذوق استقبال ا�وسيÝ ا�صا

ا�عد، عن طريق ا�واس بشÚ مباÛ كما أن ا�واس اإلنسانية تقوم بتنميـة وتكبـD و^قيـق 

                                                 
 .٤٨ -٤٥، ص١٩٨١، )٤٦(دعوة إلي الموسيقي، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، العدد : يوسف السيسي ) ١٤(



 ١١٥

هذا ا�أثD ا�وسيÝ اgي تستقبله فنشعر بعن< اإليقاع  ا�وسيÝ من خـالل تعاطفنـا معـه، 

نشعر بأنفسها  داخل الكيان ا�وسيÝ ونشـاهد   ألن اإليقاع ينبع من داخلنا وهذا ما �علنا

ذلك الـ»امن السـمæ وا?<ـي مـع ا�طـوط وا�المـس واألضـواء وا�بـادل بـ) األشـ�ل 

 واألرضيات الM تتحول إm معان ]ا�ـة مـن خـالل اسـتقباoا الشـموí لألعمـال ا�جهـزة 

  .الفراغ

        ::::ا�قنيات وفن ا�جه�ات  الفراغا�قنيات وفن ا�جه�ات  الفراغا�قنيات وفن ا�جه�ات  الفراغا�قنيات وفن ا�جه�ات  الفراغ

 a ا�ورد"من قاموس اتفق")�Ó(  ت " لو¦مـان"وقاموسvـة ا�وضـوtأن ا�قنيـة { معا �

� أن  )�ñ("شـاكر عبـد ا�ميـد"و )�Ò("عفيـف بهن§ـ"بطريقة تقنية تنفيذية كما اتفق a من 

ا�قنية { عمليات تنفيذ العمل الفb و^ويله مـن شـÂ Úسـوس إm شـÚ مـادي ملمـوس 

� أن ا�قنيـة تـرتبط بـا�واص  )Â")�öمـد إسـحق"ي ويؤ`ـد خاضع لعمليات اإلدراك ا?<

ا�سية اإلدراكية للخامة وا�قنية { الوسيط والطريقة التشكيلية الM يتفاعل بها الفنان عـن 

عمل مـع خامتـه ويطوعهـا �حقيـق أعمـا² الفنيـة الكتشـاف طاقاتهـا وسـعتها التشـكيلية 

  .وا�عبDية

                                                 
 .م١٩٩٥قاموس المورد، دار العلم للماليين، بيروت، : منير البعلبكي ) ١٥(
 .وحيدي ومسائل في الفن، دار ثنيان، بغدادعلم الجمال عند أبي حيان الت: عفيف بهنسي ) ١٦(
 .١٩٨٨العملية اإلبداعية في التصوير، عالم المعرفة، الكويت، : شاكر عبد الحميد ) ١٧(
المفهوم الجمالي لتناول الخامة في النحت الحديث وأثره على القيم التشكيلية والتعبيرية في أعمال طـالب  : محمد إسحق قطب ) ١٨(

 .١٩٩٤، رسالة دكتوراه، غير منشورة، كلية التربية الفنية جامعة حلوان، كلية التربية الفنية



 ١١٦

وب األداء والطريقـة الـM يسـتخدم فيهـا الفنـان a مـن أن ا�قنية { أسل ا�ؤلفويري 

األدوات وا�امات، ا�تنوعة كوسـيط تعبـDي يسـتطيع مـن خال�ـا ©سـيد وتر]ـة ا�شـاعر 

  .واألحاسيس �حقيق ا�ضام) الفلسفية ال�منة وراء العمل الفb ا�جهز  الفراغ

) الفلسـفية حيـث البـد أن وهناك عالقة عضوية ب) ا�قنية كخامـات وأدوات وا�ضـام

أصـبحت  و�التؤ`د ا�امات وأسلوب تهذيبها وتر]تها واستخدامها وتوظيفهـا تلـك ا�ضـام) 

vئق ب) ا�صمم وأف�ره ا�صميمية وفق ا�جه�ات  الفراغ  zال من ا�جاالت الM ^تاج 

}يه مهـارات متنوعـة أو إm عدة تقنيات وخامات، األمر اgي يؤ`د أن ا�صمم البد أن يكون 

  .يستع) بمن }يهم تلك ا�هارات  إنشاء تصميماته ا�جهزة  الفراغ

 مقولة ² أن ا�صمم عليـه أن يبتكـر أفـ�ر تصـميمية �ـا صـفة  )�¹("جومuتش"ويؤ`د 

ا�وهج ا�يال وا�لم، و� ا�قني) تنفيذ ذلك ألن مشÆة الفكر ا�صميÂ } Ïـك االبـت�ر 

أن الفكر ا�عـا~   ا�ؤلفويري  ول أما ا�مارسات ا�قنية فتحتاج إm إبداع من نوع آخر،األ

 أسـلوب  Dتقليدية دون ا�فك Dطرح األف�ر الغ  من ا�رية 
ً
ا�صميم قد اصبح }يه مزيدا

، وهذا مصدر جديد و£رج من أصابة ا�صمم بنوع من فقدان ا�قة وعـدم مواصـلة 
ً
حلها تقنيا

 ا�صميم Ôالفكر اإلبدا.  

ومن ا�امات الM يستطيع ا�صمم تناو�ـا عنـد إعـداد فـن ا�جهـ�ات  الفـراغ ا�عـد 

خامات طبيعة خامات صناعية خامات جاهزة أو a ذلك  آن واحد كما يستطيع أن يستخدم 

  .ما يقع ^ت يديه من أدوات يدوية أو كهربائية بهدف إنشاء عمله  الفراغ

                                                 
)١٩ (  Gombrich, E.H. Art nd Illusion, Princetion, University Press, N.J, ١٩٧٢. 



 ١١٧

tاtاtاtالفراغا         ::::مهور وفن ا�جه�ات  الفراغمهور وفن ا�جه�ات  الفراغمهور وفن ا�جه�ات  الفراغمهور وفن ا�جه�ات 

ا�قصود باtمهور هنا هم ]هور ا�تذوق) واgي ®تلف دورهم عند تذوق فن ا�جهـ�ات 

 الفراغ فاtمهور أما أن يلتف حـول العمـل أو يصـبحوا داخلـه أو خارجـه أو حـو² أي أن 

 منه يرجع ذلك إm تصميم العمل نفسه مثل اoصب ا�ذ¢ري
ً
للجنـدي ا�جهـول  يكونوا جزءا

  .أو سلم إm السماء 

        ::::(*)األداء ا�صميÏ للمصمماألداء ا�صميÏ للمصمماألداء ا�صميÏ للمصمماألداء ا�صميÏ للمصمم

  .السلوك القصدي -

- Ìالسولك ا�لقا. 

-  
ً
 .السلوك القصدي ا�قاÌ معا

 .ا�وهج الفكرى ا�»امن مع ا�خيل أثناء اإلبداع -

  .لم يتم تناول هذا ا�حور �اجاته إلòاث أخرى: ملحوظة

  :القيم ا�صميمية ا�عا~ة

  .نظم اإليقاع -

 .نظم االتزان -

 .الوحدة العضوية -

  .أمكن عرض هذه القيم  خالصة a ا�ختارات الM تم ^ليلها
                                                 

 ". نظم تصميم اللوحة الزخرفية بين القصدية والتلقائية"تم شرح السلوك القصدي والتلقائي في متن الكتاب بصفحات  (*)



 ١١٨

أن الفكر ا�عا~  ا�صميم أكد � عضوية العالقـة ا�باد�ـة بـ) عنـا~ وأسـس بنـاء  -

  .العمل الفb وفن ا�جه�ات  الفراغ

 .يمة  آن واحدإن الفراغ أو الفضاء خامة وق -

أن ا�أمل وا�الحظة وا�عايشة الفعلية هم أدوات ا�صمم الM يعتمـد عليهـا أثنـاء بنـاء فـن  -

 .ا�جه�ات  الفراغ

أن فن ا�جه�ات  الفراغ، أكد � عضوية الفنون ا?<ية والعلوم ا�كنولوجية البسـيطة  -

 .وا�ر`بة

عن خصوصـية ^قيـق ]ا�ـات فـن ا�جهـ�ات   أن الفكر الفلسÐ للمصمم هو ا�سئول -

 .الفراغ



 ١١٩

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  " فن ا�جه�ات  الفراغ"منظومة توضح العنا~ واألسس ا�صميمية ?ناء 
  .من إعداد ا�ؤلف

  
وفيما يÎ سيتم عرض بعض من األعمال الفنية ا�جهزة  الفراغ �جموعـة منتقـاه مـن 

a عمل العالقة العضوية ب) الفكر الفلسÐ ا�عا~ ونظـم تصـميم فـن الفنان) حيث يوضح 
  .ا�جه�ات الفراغ 

" فن التجهيزات في الفراغ"عناصر وأسس تصميم  :خامساً
Installation 

 العناصر التصميمية
 األسس التصميمية أداء المصمم

  .اDكان •

 .الزمان •

 .اDضام�ن/الفلسفية •

 .الضوء •

 .الصوت •

 .التقنية •

 الجمهور  •

  .الخيال •

 .القصدية •

 .التلقائية •

 .العمليات/\بداعية •

 . الخ©Rة/السابقة •

  .نظم/\يقاع •

 .نظم/Ãتزان •

نظم/الوحدة///// •

 العضوية



 ١٢٠

  

  
  ) ١(عمل/رقم/

  ١٩١٣عجلة/الدراجة/عام/" بعنوان/" مارسيل/دو/شامب/" للفنان/



 ١٢١

  
  النصب/التذكاري/للجندي/اDجهول/بالقاهرة/) ٢(عمل/رقم/

   ١٩٩٧" سامي/رافع/" للفنان/

  
  لنصب/التذكاري/للجندي/اDجهول/ببغداد/ا) ٣(عمل/رقم/

  ١٩٨٣للفنان/إسماعيل/فتاح/الRSك/

  



 ١٢٢

   

  
  النصب/التذكاري/للجندي/اDجهول/بالقاهرة) ٤(عمل/رقم/

   ١٩٩٧" سامي/رافع/" للفنان/

  
  مسقط/رأ���/يوضح/الكتابات/الكوفية/عxى/جسد/النصب/التذكاري/للجندي/اDجهول/بالقاهرة) ٥(عمل/رقم/



 ١٢٣

  

  
  اDسقط/الÛفقي/للنصب) أ- ٦(قم/شكل/ر 

  

  
  اDسقط/الرأ���/للنصب) ج-٦(اDسقط/الجان�Ü/للنصب////شكل/رقم/) ب-٦(شكل/رقم/

  خاصة/بالنسب/التذكاري/للجندي/اDجهول/بالقاهرة) أ/،/ب/،/ج/-٦(أشكال/



 ١٢٤

  
  )ب-٧(                                                                                )             أ//-٧(

  

  

  
  ) ج/– ٧(

  )أ/،/ب/،/ج/– ٧(ويوضح/مجموعة/�شكال/

الحلول/الضوئية/الصناعية/الليلية/الساقطة/واDنتشرة/عxى/جسم/النصب/التذكاري/للجندي/اDجهول/

  بالقاهرة

  



 ١٢٥

  
 

 

تذكاري/للجندي/للنصب/ال" إسماعيل/فتاح/الRSك/" الرسوم/التحض�Rية/لفكرة/الفنان/) ٨(شكل/رقم/

  ١٩٨٣اDجهول/،/ببغداد/،/العراق/،/

  

  

  

  



 ١٢٦

  

  

 

 

  

 

 

 

  

  

  

  
  

  "لجماعة/اDحور/بالقاهرة/" يوضح/�ساس/التصميم�/للعمل/الف��/اDجهز/sي/الفراغ/)  ٩(رقم/عمل/

  
  

جهز/كأساس/هند���/لبناء/عمل/جماعة/اDحور/اD" للمفروكة/" يوضح/الصياغة/التصميمية/الجديدة/) ١٠(عمل/رقم/

  "الثاني//–sي/الفراغ/



 ١٢٧

  

  

  
  

هنانس/يورج/: للفنان/" سلم/إ²ى/السماء/" عمل/مجهز/sي/الفراغ/الصحراء/الجنوبية/للمغرب/بعنوان/) ١١(شكل/رقم/

 ١٩٨٧عام//٤٥اDانيا/،/العدد/" فكر/وفن/" عن/مجلة/" H.U.Foot"فوت/



 ١٢٨

  

  

  

  

  

  

  
  

  "سلم/إ²ى/السماء/" تفصيلية/



 ١٢٩

  
 ٢٠th Art of the: برل�ن/اDانيا/عن//–مب��/مجلس/الشيوخ//Christo & Jeanne –جان/كلود/كريستو/و ) ١٢(شكل/

century.p.٥٥٠  

  
  الشما���//Christo & Jeanne –كريستو/وجان/كلود/) ١٣(شكل/

 ٥٥٠.٢٠th century.p Art of the: امريكا/عن//–جزر/اليابان//



 ١٣٠

  
  

                     
  

/–مجموع/الفنون/بالزمالك//–قاعة/اخناتون//- )عمل/ف��/مجهز/sي/فراغ/داخxي( د/الحفيظ/فرغxي/عب) ١٤(شكل/

   ١٩٨٤ –العروسة/اDصرية/



 ١٣١

 
  م١٩٧٦ –رأس/ä¯ا/اثنتاعشر/ع�ن//–هورست/انش/) ١٥(شكل/رقم/

  
  م١٩٧٣ –رأس/–هورست/انش/) ١٦(شكل/رقم/

   م١٩٧٦لعام//٢٨فن/رقم/عن/مجلة/فكر/و /–اDانيا//–عمل/مجهز/sي/فراغ/أحدى/الحدائق/



 ١٣٢

  

  

  
  

  ٥٢٣-٥٢٢ص//– م٢٠٠٣عام//–ا/يسيكتالوج/بينا²ي/فين/–أحمد/نوار/) ١٧(شكل/



 ١٣٣

  

  
  

  
  تصوير/اDؤلف/– م٢٠٠٣ا/عام/يسيتفصيله/من/عمل/مجهز/sي/فراغ/حديقة/بينا²ي/فين/–أحمد/نوار/) ١٨(شكل/



 ١٣٤

  
  

  
  مÃ٢٠١٠سكندريه//عمل/مجهز/sي/فراغ/قاعة/اتيليه/–فاروق/وهبه/) ١٩(شكل/

.تصوير/اDؤلف



 ١٣٥

  

  

  

  

  

  
  

  م٢٠٠١ –مي±نو//–بعنوان/نور/الحواس//–عمل/مجهز/sي/فراغ/أحدى/قاعات/القصور//–مدحت/شفيق/) ٢٠(شكل/

  بينا²ى/الشارقة -الوج//تعن/ك



 ١٣٦

  
  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  ) ٢١(شكل/

  الشباب/الحادي/عشرصالون//–عمل/مجهز/sي/فراغ/أحدى/قاعات/قصر/الفنون//–ضياء/الدين/داود/



 ١٣٧

  
 

  

" اخناتون/والتحول/" عمل/مجهز/sي/الفراغ/الخارçي/بأرض/زراعية/بدهشور/بعنوان/ -أحمد/عبد/الكريم/) ٢٢(شكل/

   م١٩٩٩



 ١٣٨

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

" عمل مجهز في الفراغ الخارجي فضاء صحراء دهشور بجوار هرم  -أحمد عبد الكريم ) ٢٣(شكل 

  م٢٠٠٠" تباين األزمنة " عنوان ب" سنفرو 



 ١٣٩

  

  

  م ٢٠٠١تباين/�زمنة//–عمل/مجهز/sي/فراغ/اتيليه/القاهره/القاعة/�و²ي/بعنوان//–أحمد/عبد/الكريم) ٢٤(شكل/

  



 ١٤٠

  

  

  

  

  

  

  
  

  ) ٢٥(شكل/

  م٢٠١٢ –اDعرض/العام//–بعنوان/التغ�R/أراده/مصرية/منذ/فجر/التاريخ//–أحمد/عبد/الكريم/

  

  

  



 ١٤١

  صرية/للعالمرسائل/حب/م

@ @
  بينا²ي/فينيسيا/

٢٠٠٩  

  
  

  

  

  

  
   أحمد�عبد�الكريم�: فكرة�وتصميم�

  

ولكن تم اختيار الفنان   �µ/��/���öهذا العمل اشÇاك بمسابقة وزارة ا�قافة بتاريخ   
  .vدل السيوي من قبل tنة الفنون التشكيلية رغم عدم اشÇاكه  ا�سابقة

 (صuي منصور رئيس اللجنة / راجع ا}كتور 
ً
  )سابقا

 "Âسن شعالن رئيس قطاع الفنون التشكيلية/ الفنان          
ً
  " سابقا



 ١٤٢

@ @@ @@ @@ @

كرمز سيموطي� لالنسان العر%  -الصياÍت ا�صميمية لعروسة اtامع – تصميم أ�د عبد الكريم
  عمل zهز � الفراغ ?ينا� فينيسيا –



 ١٤٣

  



 ١٤٤
  

 

٨,٠٠ 

٩,٧٥
 

١,١٠٠
 ٢٥,٠٠
 

 

٩,٧٥
 



 ١٤٥

  رسائل�حب�مصرية�للعالم

  

  يعتمـــد هـــذا العمـــل � أســـس بنـــاء فـــن ا�جهـــ�ات  الفـــراغ ا�عـــد بم<ـــ 

)Installation (وهو ¢�ا m:  

  .ا�ضمون الفلسÐ للعمل

 .األساس اإلنشاÌ للعمل

 .ا��ن -�

 .الزمان -�

µ - الضوء. 

 . الصوت - ½

Ó- ا�قنيات. 

Ò - مهورtا   . 

  . وفيما يÎ نقدم الÁح ال�مل للعمل

  :ا$ضمون�الفلسفي�للعمل�ا$قدم�لبينا`ي�فينيسيا�

�D واtمال الM ترسـلها م<ـ إ� يعتمد ا�ضمون الفلسÐ �ذا العمل � رسائل ا�ب وا
العالم أ]ع حيث نرى تباين ا�واقف العا�ية من اإلنسان ضد اإلنسانية، تلك اoظرة العن<ـية 
 Dا�ب وا�ـ Dمعاي Ãعن ذاته ودينه وعرضه و 

ً
 مغÇبا

ً
 وزمانيا

ً
 م�نيا

ً
الM ©عل اإلنسان مغÇبا

  . واtمال



 ١٤٦

 مهمًال ليس من حقـه  تلك اoظرة العن<ية الM ترى 
ً
اإلنسان vمة، والعر� خاصة كما

ا�ياة اgي çمل ب) خفقات قلبه وبنيان ضلوعه ونسيجه الوجدا� a معا� اإلنسانية اtميلة 

واgي تؤ`ده ا}واوين الشعرية، والروايـات األدبيـة وا�وسـي� العربيـة واالخـÇاvت العلميـة 

  . تنقها اإلنسانوسلسلة األديان السماوية الM اع

a تلك ا�قدمات تؤ`د ما çمله اإلنسان العر� من ا�شاعر واألحاسيس ا�قبلة � ا�يـاة 

  .وا�ستلهمة �عا� اoور وا�D واoماء

�مثل اإلنسـان العـر� كرمـز مـن رمـوز ) عروسة ا�سجد(وقد تم اختيار الÁافة العربية 

لسفية بوضوح وجالء باإلضافة إ� ما تملكه تلك ا�فـردة العمارة اإلسالمية �ؤ`د ا�ضام) الف

من إم�نات تشكيلية عند صياغتها  معاtات متنوعة فتقبل ا�رونة وا�طاطية واالنكمـاش 

  .وا�كبD والتسطيح

  .كما يسهل إكسابها ا�عا� ا�عبDية ا�صاحبة gلك التشكيل  هيئات ثالثية األبعاد

العمل عبارة عن مر`ب مستوحاة مـن الفـن ا�<ـي القـديم بصـياغة الرمز ا�ا�  هذا 

  .معا~ة واللون اgهð يكسوه  روحانية هائمة تبحث عن ا�D وا�ب والسالم

 مراكب ا�D ^مل اoباتات ومستوحاة من أغصان الزيتـون ا�عـuة 
ً
الرمز ا�الث وهو أيضا

Ïعن السالم العال .  

  :#طار�العام�للعمل�

رسل اإلطار العام للعمل رسائل ا�ب وا�ـD واtمـال إ� ]يـع أرجـاء العـالم مـن أجـل ي

آمل) بكل ا�ب وا�قدير أن تصـل هـذه الرسـائل إ� ) إن شاء اهللا(الوصول إ� السالم ا}ائم 

  . قادة العالم ا�سئول) عن اàاذ القرارات السلمية الرشيدة



 ١٤٧

  

  
  :aساس�#نشائي�للعمل

  

) ١(�سـاس/\نشــائي/عxـى/تراكـب/اDســتطي±ت/كمـا/هـو/مبــ�ن/sـي/اDسـقط/�فقــي/تصـميم/رقــم/يعتمـد/

  ). ٢(ويظهر/توزيع/اDفردات/كما/sي/اDسقط/الرأ���/كما/sي/التصميم/رقم/

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

م�مــــــوزع�عل��ــــــا�١٤× م�٥مســــــتطيل�مســــــاحته�  -أ 

 .ا$فردات�التشكيلية

مركـــــــب�مـــــــن�أعـــــــواد�ال�ـــــــYدي�يحمـــــــل�أغصـــــــان�  -ب 

 .الزيتون�ويمثل�العصر�ا$صري�القديم

 .  مركب�ذه���مستو�ى�من�العصر�الحديث  -ج 

ويحمـل�) Power Point(رض�الصـور�جهـاز�عـ  -د 

 . صور�الحضارات�ا$تنوعة

aســـــــــــــهم�الحمـــــــــــــراء�تمثـــــــــــــل�مســـــــــــــار�الجمهـــــــــــــور�  -ه 

  ".خروج�–دخول�"

  

 هـ

    أأأأ

llll@ @@ @@ @@ @

ه
  ج

    دددد

  )١(تصميم

  ويظهر�توزيع�ا$فردات�كما�Wى�ا$سقط�الرأ���

  )٢(Wى�تصميم�رقم��



 ١٤٨

  

  

  

  

  

  

  :ا$كان�

  

و بوابة دخول مÇ ذ �Ó× مö  Çالفراغ ا�عد للقاعة ا�<ية ببيناm فينيسيا وهو � مساحة 
  . وبوابة خروج

        ::::الزمانالزمانالزمانالزمان
  

 mة افتتاح واستمرار عرض ا?يناÇم���¹ف .  

        ::::الضوءالضوءالضوءالضوء
  

 Ìيعتمد العمل � الضوء الساقط من جهاز كهربا)Power Point ( ا�صـميم رقـم موضح 
) Power Point(ا�سقط الرأë وا�ادة ا�سجلة � Ûيط ) �(ا�سقط األفÝ وا�صميم رقم ) �(
ليها سجل ا�ضارة بداية من الفن ا�<ي القديم الفرعو� ح¼ الع< ا�ديث حـ¼ çمـل ع

  . فكرة ا�ب وا�D والسالم للعالم أ]ع

  ا$سقط�aفقي�للعمل) ١(تصميم�رقم�

    جججج    بببب    أأأأ

ه     دددد
  قطاع�Wي�مسقط�رأ����للعمل) ٢(تصميم�رقم�



 ١٤٩

  

  :الصوت

  

تم اختيار موسيÝ الرحابنية الفDوزية èثلة للموسيÝ العر�  هذا العمل �ا �ا من شفافيه 

  وروحانية �vة القيمة 

  :التقنيات

  

سم وسوف تدهن  Óسمك " M.D.F"ف ينفذ ]يع مفردات العمل باألخشاب الصناعية سو

 ðهgباللون األبيض إال بعض منها باللون ا"ðوسوف يكون أصغر ارتفاع للمفردة " ورق ذه

ñÓ  ارتفاع uسم وأك�,ñÓ Çم.  

 ðهgدي ا�<ي –وا�ر`ب اuباتات مصنع من أعواد الoمل اç يgوا�ر`ب ا .  

  :لجمهور ا

  

  .خط سD اtمهور وباللون األخ�) �(يوضح با�صميم رقم 

  واهللا ا�وفق ،،



 ١٥٠

  

  

  
  تفصيليه�من�العمل�ا$جهز�Wى�الفراغ

  
  تفصيليه�من�العمل�ا$جهز�Wى�الفراغ



 ١٥١

  

  
  

  تفصيليه�من�العمل�ا$جهز�Wى�الفراغ



 ١٥٢

  

  
  تفصيليه�من�العمل�ا$جهز�Wى�الفراغ

  

  
  جهز�Wى�الفراغتفصيليه�من�العمل�ا$



 ١٥٣

  

  
  تفصيليه�من�العمل�ا$جهز�Wى�الفراغ

  

  تفصيليه�من�العمل�ا$جهز�Wى�الفراغ



 ١٥٤

  
  

  تفصيلية/للعمل//١٥٠صور/مختارة/من/



 ١٥٥

  

  ع�قة�ا$ضمون�العقائدي�بالصياغات�التصميمية�لرموز�جداريات

  " مق�Yة�تحتمس�الثالث" 

  

        ::::مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة

  .طبيعة ا�ضام) العقائدية للفن ا�<ى القديم -

  "اال& دوات"كتاب  -

  .العالقات ب) ا�ضام) العقائرية والصناvت ا�صميمية للرموز عضوية -

  ".^تمس ا�الث"^ليل Âتوى £تارات من مقuة  -

  "^تمس ا�الث"الرسوم ا�خيطيطية للساvت االث� عÁ من مقuة  -

  "^تمس ا�الث"تصنيف الصياÍت ا�صميمية لرموز  -

  .نتائج ا�حليل-

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٥٦

  ن�العقائدي�بالصياغات�التصميمية�لرموز�جدارياتع�قة�ا$ضمو   

  "مق�Yة�تحتمس�الثالث�" 

  :مقدمة

أثبتت ا}راسات األكاديمية وا?حوث العلميـة والÇاثيـة � أن العقائـد ا}ينيـة  م<ـ 

 األمر اgي ال نستطيع أن ¦زم معه بكـل ا�فاصـيل 
ً
 ودقيقا

ً
 تاما

ً
القديمة لم يتم ح<ها ح<ا

 تلـك ا}راسـات وا?حـوث الM ¢نت مو
ً
جودة وèارسة  ذلك الزمان ولكن استطاعت أيضـا

]ع وتوثيق العقائد الرئيسية الM ¢ن �ا دور رئي§  حياة ا�<ي)  ذلك الوقت وا?حـث 

ا�اm عندما يتناول دور العقائد ا}ينية  تصميم رموز مقuة ^تمس ا�الث فإنـه ال يسـتطيع 

 
ً
بالعقائد الM ¢نت تمارس با}قة ا?الغة  تلك ا�قبة الزمانيـة بـل يقـدم هـذا  أن �زم أيضا

ا?حث دور ا�ضمون العقائدي وأثره � تصميم الرموز حيث أن تلك العقائد لم تنـت� وتبـدأ 

من جديد بل { سلسلة متواصلة مستديمة يتخللها بعـض ا�غـDات العقائديـة مثـل مرحلـة 

  .إخناتون وغDها

أن ا�طوط الرئيسية للعقيدة موجودة و�ا دور واضح  تصميم الرموز الM تم صـياغتها  إال

  .وتوظيفها � مسطح جداريات مقuة ^تمس ا�الث

mاولة لإلجابة � التساؤل ا�اÂ  mوتتبلور فكرة ا?حث ا�ا:  

ا�صـميمية  هل هناك عالقة ب) ا�ضمون العقائـدي }ي ا�<ـي) القـدماء والصـياÍت

  لرموز جداريات مقuة ^تمس ا�الث؟

  



 ١٥٧

  :ولإلجابة � هذا التساؤل رأينا أن نتناو² من خالل هذه ا�طوات

 
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
  .إلقاء الضوء � طبيعة ا�ضام) العقائدية  ا}يانة ا�<ية القديمة : أوال

 
ً
 ثانيا
ً
 ثانيا
ً
 ثانيا
ً
ياÍت ا�صميمية الكشف عن العالقة العضوية ب) ا�ضام) العقائدية من جانب، والص : ثانيا

  .من جانب آخر

 
ً
 ثا�ا
ً
 ثا�ا
ً
 ثا�ا
ً
^ليل ا�حتوي ا�صميÏ �ختارات من رموز مقuة ^تمس ا�الث، للشكف عن عالقـة  : ثا�ا

  .ا�ضمون العقائدي للم<ين القدماء بالصياÍت ا�صميمية �لك الرموز

mحو ا�اoمن هذه ا�طوات � ا a سوف نتناول Îوفيما ي:  

 
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
        :::: العقائدية للفن ا�<ي القديم العقائدية للفن ا�<ي القديم العقائدية للفن ا�<ي القديم العقائدية للفن ا�<ي القديمطبيعة ا�ضام)طبيعة ا�ضام)طبيعة ا�ضام)طبيعة ا�ضام)    ::::أوال

نشأت ا}يانة ا�<ية القديمة عندما دفع اإلنسان إm اعتقاد سـيطر � ذهنـه  أن هنـاك 

قوي ^يط به وتؤثر فيه وعليه، ومع أن اإلنسان لم ير هذه القوي إال أنه ¢ن يعتقـد  وجودهـا 

 
ً
 �ا وأخذ يعطي ً' منها شNً معينا

ً
 وجعل من بعضها أصـدقاء  و`ون بقصد تصورا

ً
 خاصا

ً
و�سما

أوفياء ومن ا?عض اآلخر أعداء أ}اء وتطورت هذه العالقة ب) القوي ا�فية واإلنسان وتر`زت 

  .حول ا�عرف عما çويه هذا العالم ا?عيد عن حياته ا�ومية

 ما فكر فيه سما بنفسه وبما يعبده فوق 
ً
a مـا وقد استطاع اإلنسان أن يوجد oفسه معبودا

ينتابه من اضطرابات £تلفة  حياته ا�ومية، ولقد ¢نت الصدفة وحدها وراء اختيار اإلنسـان 

إما  أش�ل zسدة مادية مثل الشمس واoيـل والقمـر أو  اشـياء روحانيـة غـD  (*)�عبوداته

ض م<ـ zسدة يدر`ها باإلحساس مثل الروح والقرين والعدالة، وãنت للحياة ا�وميـة � ار

 mنـوب إtيل وفيضانه مـن اoتطور الفكر العقائدي حيث الحظ اإلنسان رحلة ا  Ûأثر مبا

                                                 
 .كانت هذه األحداث قبل مجئ اإلسالم بآالف السنين ولذلك لزم التنويه *)(



 ١٥٨

الشمال و�يقاع حر`ة الشمس  دورتها الشمسـية وبـزوغ القمـر  دورتـه القمريـة واoجـوم 

ذه ا�تأل)ة  السماء وغDها من الظواهر ا�ثDة لفكر وخيال اإلنسان آن ذاك، فاعتقد أن a هـ

  .ال�ئنات ما { إال آ�ة كuى

 فا�ضام) العقائدية ا�<ية القديمة و�ن بدت  مظهرها خيال ميثولـوÜ فقـد �لـت 

 عما �ول øاطر اإلنسان من £اوف يستشعرها من لقاءاته مـع الطبيعـة ا�ملـوءة 
ً
طياتها تعبDا

�ـتÛ Ýهـا ويسـتلهم خDهـا وال با�تغDات الM جعلته يفكر فيها وçاورها بطريقته ا�اصة 

يعرف مصدرها و`نهها فأخذ يمثل تلك القوى ويقدسها من خالل رموز مادية يصـنعها oفسـه 

  .وغDهم" شو"وا�واء باإل² " جب"واألرض باإل² " نوت"مثل رمز السماء باإل² 

وعبـد العزيـز  )��(و واالس بـدج)��(و�ريـك هورنـونج)��(وقد تناول a مـن ادلـف إرمـان

 اتفقوا � ا�طوط الرئيسـية  )�µ(الحص
ً
 من قطاvت ا}يانة ا�<ية القديمة إال أنهم ]يعا

ً
vقطا

  :الM تكونت منها ا�ضام) العقائدية وأمكن إ�ازها إm نوع) من ا�ضام) وهما

  .مضام) خاصة با�لق  -

 .مضام) خاصة با�مات -

        ::::مضام) خاصة با�لقمضام) خاصة با�لقمضام) خاصة با�لقمضام) خاصة با�لق

a وتتألف من عدة مذاهب  Îالقطـر ا�<ـي فعـ  منها يتنوع حسب موقعهـا اtغـرا

  :سبيل ا�ثال وليس ا�< نذكر منها

                                                 
 .١٩٩٥، مكتبة مدبولي، القاهرة، )محمد أنور شكري –عبد المنعم أبو بكر : ترجمة(ديانة مصر القديمة : أدولف إرمان  )٢٠(
 .١٩٩٥لقاهرة، ، مكتبة مدبولي، ا)ترجمة محمد طاهر طه(ديانة مصر الفرعونية : إريك هورنونوج  )٢١(
 .١٩٩٤، مكتبة مدبولي، القاهرة، )محمد حسنين يونس: ترجمة(آله المصريين : واالس بدج  )٢٢(
قصة الدين في مصر القديمة، مجلة المجلة، العدد الثالث، المجلد الرابع، القاهرة، مكتبة جامعة القـاهرة،  : عبد العزيز صالح  )٢٣(

١٩٥٨. 



 ١٥٩

  .مذهب األرض والسماء والشمس -

 .مذهب ع) شمس -

 .مذهب األشموني) -

  .مذهب منف -

        ::::مضام) خاصة با�ماتمضام) خاصة با�ماتمضام) خاصة با�ماتمضام) خاصة با�مات

ة ا�<ـية تعتu فكرة ا�وت والعودة إm ا�ياة مرة أخرى فكـرة قائمـة وواضـحة  العقيـد
القديمة من خالل اإل² أوزوريس ودونت بوضوح  نصوص األهرام وعنـد االنتقـال إm ا}ول 

 مقـuة )½�(ا�ديثة ¦د أن ا�<ي عu عن الفكرة بالÆمة والصورة 
ً
، وهذا ما وجدناه واضـحا

ãملـة ^تمس ا�الث  األ¸ة ا�امنة عÁ دولة حديثة حيث أن ]يع ساvت الليل مدونـة و
وÃ صياغة تصميمية � سطح اtدران للمقuة عليها نصوص توضح دور a مـن هـذه الرمـوز 

  .وÂتواها العقائدي

هذا وقد تناولت كثD من اoصوص ا�دونة � الuديات وا�وابيت واtداريات ماذا çدث 
 العالم السفÎ، نذكر منها � سبيل ا�ثال وليس ا�<:  

  

  .نصوص األهرام .�

 .ابتهاالت رع .�

µ. كتاب الكهوف. 

 تفصيله .كتاب األرض .½

Ó. كتاب الليل. 

Ò. كتاب ا?قرة السماوية. 
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 ١٦٠

  
وèا يدعو لإلنتباه أن موضوع ا?حث ا�اm يتنـاول العـالم السـفÎ بنصوصـه ونقوشـه � 

جدران مقuة ^ـتمس ا�الـث وgا سـيتم اختيـار اoـص ا�طـابق �حليـل Âتـوي ا�ضـام) 

  ".اإلì دوات" الصياÍت ا�صميمية لرموز تلك ا�قuة وهو كتاب العقائدية ودورها 

  :�Ó( Imy- duat(إì دوات"كتاب 

، يسـتخدم كعنـوان حـديث oـص "IMy – duatذلك اgي  العالم اآلخر "وهو تعبD معناه 

، والغـرض منـه تعريـف ا�تـو( بمـا "كتاب الغرفة ال�ية"مل	 يعرفه ا�<يون القدماء باسم 

ç سـجل a ثالث سجالت mمنها مقسم إ a 
ً
دث بالعالم اآلخر، ويتكون من أثنM عÁ جزءا

تسيطر عليه فكرة مر`زية وÃ ساعة من هذه الساvت األثنM عÁ تقابل سـاعة مـن سـاvت 

، هو أقدم اoصـوص الـM "اإلì دوات"الليل، ويعود هذا اoص إm بداية ا}ولة ا�ديثة، و`تاب 

دران ا�قابر ا�لكية  وادي ا�لوك، وهو عبارة عن àيل للحياة  العالم السـفÎ نقشت � ج

 للساعة تلو الساعة لرحلة الشمس الليلية  �vها اآلخـر، ويتمـ� 
ً
اإلì "إm جانب كونه وصفا

  .بالقوائم ا�صورة لإل² إm جانب اoصوص ا�دونة لألحداث وا�شار`) فيها" دوات

بنÁ األثـb سـاعة لـإلAlexandre Piankoff")�Ò(  ìإلكسندر بيانكوف "راسة وقد قامت د

دوات، و{ من ا}راسات الM اعتمد عليها ا?احث  الكشف عن مضمون a من رموز هـذا 

  .الكتاب العقائدي

  

                                                 
 .٣٦٤وادي الملوك أفق األبدية، مرجع سابق، ص: أريك هورنونج  )٢٥(

)٢٦(  Alexandre Piankoff: The Tomb of Ramesses. VI. Series XL ١,Bolling, Vol, ٢-١, inc.N.y,١٩٥٤. 



 ١٦١

        ::::الرموز وجغرافية م<الرموز وجغرافية م<الرموز وجغرافية م<الرموز وجغرافية م<

 � ا�أمـ
ً
 وقائمـا

ً
 دائبـا

ً
ل وا�الحظـة �المـح أقام الفنان  ا�ضارة ا�<ية القديمة حوارا

 الستمرار هـذا ا�ـوار مـن خـالل مـرور الزمـان 
ً
ومتغDات الطبيعة ومكوناتها الكونية، ونظرا

 Íية  ا�نـوع ومـن بـ) إفـرازات هـذه 
ً
 ب<يا

ً
 وثقافيا

ً
 روحيا

ً
استطاع أن يكون }يه احت�¢

ا �ول  خاطره وخيا² ا�وارات مع الطبيعة ابت�ره للرموز كأحد األش�ل الرئيسية للتعبD عم

  .و}يه قناعة بها  ا}اللة عما يريد أن تعu عنه من معتقد ديb مواز �ذا الرمز

� أن العالم Íبة من الرموز gلـك نسـتطيع أن نقـرر أن الفنـان " بودلD"وقد أكد الشاعر 

اإلتصـال ا�<ي القديم سجل أف�ره ومعتقداته  zموعـة مـن الرمـوز كوسـيلة مـن وسـائل 

وطرقة من طرق ا�عبD عن ذاته وعالقته واحت�كه بكل ما çيط به  الطبيعة ومـن ا}وافـع 

 � أن يواجه ا�قيقة مباÛة هو قدرته � تصميم صياÍت ترم�ية 
ً
الM جعلت اإلنسان قادرا

سـماء للحقائق ا�ادية من خالل رمز يدلل عن الوضـع القـائم مثـل تـرم�ه للحيـاة واألرض وال

 Ôالوظيفـة األساسـية للـو Úوالشمس القمر والروح والقـرين وبـذلك أصـبحت الرمـوز تشـ

  .اإلنسا�  ا�ضارة ا�<ية القديمة

 
ً
 ثانيا
ً
 ثانيا
ً
 ثانيا
ً
        ::::عضوية العالقة ب) ا�ضام) العقائدية والصياÍت ا�صميمية للرموزعضوية العالقة ب) ا�ضام) العقائدية والصياÍت ا�صميمية للرموزعضوية العالقة ب) ا�ضام) العقائدية والصياÍت ا�صميمية للرموزعضوية العالقة ب) ا�ضام) العقائدية والصياÍت ا�صميمية للرموز: : : : ثانيا

ص ذلـك إن إكتشاف ا�ضمون العقائدي  الفن ا�<ي القـديم ال يـتم عـن طريـق فحـ

الشÚ ا�ادي ¢لرمـز ومـدلو² و�نمـا يمكـن إدراك واكتشـاف مضـمونه بـاللجوء إm وسـائل 

وأسا�ب ^ليلية ال تعتمد � ا�واس فقط ألن الفنان ا�<ي القديم ¢ن يميل إm الصـياÍت 

 ا�صميمية للرموز �حل بمفهوم اإلحالة ا�درãت واألش�ل وا�ضام) إm رمـوز شـÆية وبهـذه

 يعu عن عقيدته وطبيعة حياته وبيئته
ً
  .العملية يمنحها أهمية وçملها مضمونا



 ١٦٢

 Mت ا�صميمية الـÍوعند ^ديد ا�ضمون العقائدي للرمز �ب أن ال نغفل مستوي الصيا

 ذاتـه ² معـb " أمDة مطر"اجتمع فيها ا�يال وا�قيقة وقد أكدت  bذلك بقو�ا إن الرمز الف

من تأمله واالنفعال به فكأن الشÚ وا�ضمون يكونان فيـه وحـدة عضـوية،  خاص به نستمده

 
ً
  )�ñ( .ويتم� بأنه ال يمكن أن يستبدل بغDه ويبÝ ا�عb واحدا

Dأو الصورة بغ Úالش Dالفن تغي وهـذا  ،أن يصحبه تغـD ا�عـb أو ا�عبـD وgا يصعب 

الM تقف وراء صياغة الرمز وتؤ`ده، فـالرمز يؤ`د � أن ا�ضمون العقائدي يشD إm الفلسفة 

 
ً
 وملموسا

ً
 الفن ا�<ي القديم Âاولة إنسانية tعل ا�ضمون العقائدي مفهوما.  

 مـن 
ً
 ا�ضارة ا�<ية القديمـة شـيئا Áويصدق مضمون الرمز إذا استطاع أن يوضح للب

�  .ا�ضمون العقائدي  بساطة وسهولة وي

رمز وعنا~ه من واقـع ا�ضـمون الفلسـÐ والعقائـدي ولكنهـا ال ويتم صياغة جزئيات ال

تصبح كÇ]ة حرفية مثل واقعيتها بل يقوم بمعاtة عالقتها الطبيعية ح¼ ال تغدو فكرة شÆية 

 �رور صـياغته با�عاtـات الشـÆية 
ً
فقط، والرمز ² صفة االبت�ر  الصياÍت ا�صميمية نظرا

واإلضافة وينشـد األفـ�ر ا�ر`بـة العميقـة ومفضـًال أن يعطـي وا�حريف والÇ`يب وا�ذف 

�قيقة الشئ هيئة ]ا�ة مثل الصياÍت ا�صميمية ?عض من الرمـوز ا�<ـية القديمـة كـإ² 

واgي يتخذ أك÷ من صياغة تصميمية a منها حسب قوة ظهوره  أوقات ا�ـوم " رع"الشمس 

  .رض، و� العدالة والقرين والروحالواحد و� اoيل و� السماء و� األ

                                                 
 .١٩٩٤، دار المعارف، القاهرة، ٢سفة الفن، طمقدمة في علم الجمال وفل: أميرة مطر  )٢٧(



 ١٦٣

وسيتم ^ليل Âتوي تلك الصياÍت ا�صميمية با}راسة ا}قيقة �ختـارات منهـا بكتـاب 

  ".^تمس ا�الث"وا�سجل � جدران مقuة " اإلì دوات"

إن ا?حث عن اgات وòث اgات عن أ¸ار فهم الكونيات  ا�ضـارة ا�<ـية القديمـة 

 بنتائج فعÎ ا�D والÁ، وجعلت الفنـان جعلت الفنان ي
ً
بحث فيما وراء تلك الكونيات مرتبطا

يدرك بالعقل ا?اطن جوهر ا�ياة ا}اخليـة وفكرتـه ا�طلقـة ا�جـردة فصـاغ الشـÚ الرمـزي 

  .وأخضعه لصياغة وأداء يعu عنه

ا�صـميمية والفنان  ا�ضارة ا�<ية القديمة استطاع تنظيم كم ال نهاÌ من الصياÍت 

  .من خالل اكشتاف مكونات الطبيعة وخصائصها وقوانينها

فقد شÚ الرمز }يه بقوته الغامضة ©سيد �اهية الكون واعتuه رمز كبـD يـومئ إm اإل² 

 �ذه القوة اإل�ية والرمز يكشف عن تلك القوة اإل�ية ال�منة فيه 
ً
األ� اgي ما هو إال رمزا

يتجازوه إلكشتاف ما ب) مظاهر الوجود من عالقات �ؤ`د أن الرمز ما هو فهو يبدأ من الواقع و

  .إال وسيط ب) ا�ادة ومضمونها العقائدي

فقد توصل الفنان إm حالة ا�صوف اtماm العقائدي بـا�جهود العقـÎ وا�أمـل الروحـا� 

وصول الفنان إm ا�عـb  وا�عاناة الفنية ا}الة عليه من خالل الصياÍت ا�تنوعة للرمز �حاولة

 إm معطيـات حيـة مـن 
ً
ا�حض لالشياء والكشف عن قوانينها ا�فية والوجود ليس إال وصـوال

تلك الصور �كشف عن الوحـدة الشـاملة الكونيـة الـM ¢ن يمـارس فيهـا وحـدة ا�ضـام) 

  .العقائدية



 ١٦٤

إحال�ة تستهدف إثـارة والرموز  ا�ضارة ا�<ية القديمة قد تم انتخابها بعناية كوسيلة 

 شÚ رمز وهـو بـذلك وسـيلة ©ـاوز الفكـر فهـو يتحـدث  bمضمون عقائدي أو مفهوم دي

 مسـتويات اإلدراك ا�ـدë وا�ـادي فاإلحسـاس يبتكـر العالقـات  Ýة مع ذ¢ء ا�تلÛمبا

ضـام) والصياÍت وا�ادي çلل الرمز كوسيلة مفقودة إلستحضار الفهم و�ثارته مقابل نقـل ا�

  .العقائدية وغDها

وãنت الصياÍت ا�صميمية لصياغة الرموز  ا�ضارة ا�<ية صياغة مقدسة ف� وسـيلة 

�دعيم ا�قائق وتنويرها، كما أنها ا�قائق ال�منة كوسائل االتصال وا�واصل ا�»امن) tـوهر 

D الصـياÍت ا�صـميمية ا�ضام) العقائدية وبذلك استطاع الفنان  ا�ضـارة ا�<ـية تغيـ

" رع"للرموز كنتيجة للتطور واoمو ا�عرË خالل االحت�¢ت ا�ياتية وا}ينية مثلما طـور اإل² 

  .� الشمس

نستخلص من العرض السابق لعالقة ا�ضام) العقائدية ودورها � الصياÍت ا�صـميمية 

  :اoتائج اآلتية

رة ا�<ـية القديمـة { zـال إنسـا� يسـتحق أن الصياÍت ا�صميمية للرموز  ا�ضـا

  .ا}راسة ا�نهجية فاإلنسان هو مبدع الرموز

إن ا�ضام) العقائدية  ا�ضارة ا�<ية القديمة تمثل الفلسفة الM تبناها الفنان  بنـاء 

 .الصياÍت ا�صميمية للرموز

يمة ^قق عمليات االتصال أن تداول الصياÍت ا�صميمية للرموز  ا�ضارة ا�<ية القد

 .عوا�واصل ونمو اإلطار ا�عرË للمضام) العقائدية ب) أفراد ا�جتم



 ١٦٥

أن تطور ونمو الصياÍت ا�صميمية للرمز العقائدي الواحد يـuهن � أن الفنـان  تلـك 

ا�ضارة لم يسكن ويثبت � مضمون Âدد فقط بل �ما زاد اإلطار ا�عرË زادت معه كثافـة 

 .لصياÍت ا�صميمية للرمزا

وثانيهمـا  أو�ما دال مـادي وهـو Âتـوي الشـÚ،: أن الصياÍت ا�صميمية للرمز �ا شق)

 .مدلول فلسÐ هو Âتوي ا�ضمون العقائدي

أن الصياÍت ا�صميمية للرموز تعكس مدى تطور الوÔ اإلنسـا� وفكرتـه عـن الكـون 

 .ية القديمةوا�ياة والعالم اآلخر  ا�ضارة ا�<

أن الصياÍت ا�صميمية للرموز ليست لل»ي) أو ا�جميل أو ملئ الفراÍت بل a رمز ² 

 .دور ومضمون عقائدي � ا��ن اgي çتله � ا�سطح اgي يشغله

 
ً
 ثا�ا
ً
 ثا�ا
ً
 ثا�ا
ً
^ليل ا�حتوي ا�صميÏ �ختارات مـن رمـوز مقـuة ^ـتمس ا�الـث كمثـال تطبـيÝ  ::::ثا�ا

العقائدي للم<ين القدماء بالصياÍت ا�صـميمية �لـك  نموللكشف عن عالقة ا�ض

  :الرموز

        ::::ا��ن اtغرا للمقuةا��ن اtغرا للمقuةا��ن اtغرا للمقuةا��ن اtغرا للمقuة

تقع مقuة ^تمس ا�الث  وادي ا�لوك وسط مرتفع) جبلي) بالu الغر� �دينة األق<ـ 

 
ً
  .ويصعد ا�تجة إ�ها بدرج حديدي vل إرتفاع يقرب من !س) مÇا

        ::::ا�قبة ا�ار®يةا�قبة ا�ار®يةا�قبة ا�ار®يةا�قبة ا�ار®ية

  )�ö( .س ا�الث من ملوك األ¸ة ا�امنة عÁ ا}ولة ا�ديثة^تم  

                                                 
قام الباحث بزيارة هذه المقبرة زيارات متنوعة للدراسة والتأمل والمالحظة والمقارنة بينها وبين المقابر المجاورة إال أن هـذه    )٢٨(

 .المقبرة ال تزال مجال بحوث في نقاط عديدة تستحق الدراسة المنهجية



 ١٦٦

 
ً
 توصيف ا�قuة داخليا
ً
 توصيف ا�قuة داخليا
ً
 توصيف ا�قuة داخليا
ً
        ::::توصيف ا�قuة داخليا

 ثـم 
ً
ا�قuة مصممة òيث ^Ï غرفة ا}فن للوصول إm هذه الغرفـة، يوجـد èـر يعـu بـ+ا

حجرة جدرانها مقسمة � مساحات هندسية ^يطها كتابات هDوغليفيـة ثـم يوجـد  نهايـة 

زل إm أسفل حيث القاعة األساسية لتفن و{ � شÚ خرطوش ويرتكـز هذه الغرفة درج نا

سقف ا�جرة � عمودين، واجهة a عمود مستطيل الشÚ، األول يغطي بعض أجزائـه رسـوم 

من اtهات األربع وا�ا� به كتابات � األربع أوجـه ذو وجهـان مـزودان بالرسـوم أمـا الوجـه 

   .األخD فهو خال من الرسوم

للكشف عـن العالقـة العضـوية بـ) " ^تمس ا�الث"ما يÎ تناول ^ليل Âتوي مقuة وفي

ا�ضمون العقائدي والنسق ال�مل  الصياÍت ا�صميمية �ختارات من مقuة ^تمس ا�الث 

  .ا}ولة ا�ديثة

  :ومن خالل ا�طوات ا�ا�ة

  .، األثb عÁ"اإلì دوات"اسم a ساعة من ساvت 

 .صياÍت ا�صميمية �ختارات من الرموزتصنيف ال

الكشف عن عالقة ا�ضمون العقائدي بالصياÍت ا�صميمية للرموز ا�ختـارة tـداريات 

 .ا�قuة

 ....عرض نتائج ا�حليلعرض نتائج ا�حليلعرض نتائج ا�حليلعرض نتائج ا�حليل

 
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
الكسـندر  اإلثb عÁ مرتبة مثلما جـاءت  دراسـة "اإلì دوات"وسيتم عرض ساvت  ::::أوال

  .ساعة باسمها ا�دون  تلك ا}راسةAlexandere Piankoff " a" بيانكوف



 ١٦٧

 "رع"ه�وتسمى�تلك�ال¡��تفدغ�أعداء�#ل: الساعة�aو`ى) ١(شكل�

 .وتسمى�البارعة�Wى�حماية�سيدها :الساعة�الثانية) ٢(شكل�
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 "٨١"رقم�
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 ١٧٣

  



 ١٧٤
  



 ١٧٥

  



 ١٧٦

  



 ١٧٧

  



 ١٧٨

 
ً
 ثا�ا
ً
 ثا�ا
ً
 ثا�ا
ً
الكشف عن عالقة ا�ضمون العقائـدي بالصـياÍت ا�صـميمية لرمـوز مقـuة ^ـتمس  ::::ثا�ا

  :ا�الث من خالل ا�ختارات اآلتية

  

  
  

  )�ö(قرص الشمس وË يده رمح، كما  شç � Úمل " تيب تD: ": ": ": "أسم الرمزأسم الرمزأسم الرمزأسم الرمز

mالليل وهم � ا�وا   :يوجد أربعة آ²  شÚ واحد وÃ واحدد منهم ² اسم تابع لوظيفة 

) ñµÓ" (تيمـاو"بمعb ذو السـهام، ) ½ñµ" (شDا"بمعb ذو الرأس ا�خضب، ) ñµµ" (تuزرا"

  .بمعb أودو) ñµÒ" (أتو"بمعb الوثق، 

، وتسـÏ اإل² "لـإلì دوات"الساعة ا�اسعة من ساvت الليـل : : : : ا�تواجد فيهاا�تواجد فيهاا�تواجد فيهاا�تواجد فيهاأسم الساعة أسم الساعة أسم الساعة أسم الساعة 

  .اtهنمية الÏ^ M سيدها

        ::::عالقة ا�ضمون العقائدي بالصياÍت ا�صميمية للرمزعالقة ا�ضمون العقائدي بالصياÍت ا�صميمية للرمزعالقة ا�ضمون العقائدي بالصياÍت ا�صميمية للرمزعالقة ا�ضمون العقائدي بالصياÍت ا�صميمية للرمز

هذا اإل² من آ�ة ا�ماية �ر`ب الشمس  الساعة ا�اسعة من ساvت اإلì دوات، وgلك 

 بساقه الي�ي � السـاق ا�مـb تم صياغته  شÚ رجل واقف 
ً
� استعداد للحماية متقدما

 للحماية وçل Âل رأسه قرص الشمس وبه نقطـة تقـع عنـد مر`زهـا 
ً
وçمل بيد من يديه رÂا

وا�تأمل �ذا الرمز �د إحدى صياÍت آ�ة الشمس اgي أàذ أش�ل وأسماء عديدة منهـا � 

  :سبيل ا�ثال وليس ا�<

٧٣٣ ٧٣٤ ٧٣٥ ٧٣٦ 
 )١٨(شكل 



 ١٧٩

وهو يدفع الشمس أمامه  صـفحة السـماء، كمـا هـو " خuي" شÚ جعران فقد صمم �

وصمم مرة � شÚ عجل ذهð تته أمه " اإلì دوات"موجود بالساعة االثنM عÁ من ساvت 

 يلح أمه بقـرة السـماء �ـو} مـن 
ً
بقرة السماء  الصباح ثم ينمو مع ساvت اoهار فيصبح ثورا

 الصباح 
ً
  .جديد شمسا

و�ا رأوا من ^ليقه أي الصقر  جو " حور"وصمم � شÚ صقر أو � رأسه رأس صقر هو 

 
السماء ح¼ ��د يقÇب من قرص الشمس  مرآهم وقد يكون هذا ا�قـارب هـو اgي أو

إ�هم بأن ثمة قر� أو تشابه بينهما من أجل هذا ا�ضمون العقائـدي نـرى فيـه صـياغة قـرص 

  ".اإلì دوات"ن ومنشوران كما  الساعة الرابعة من ساvت الشمس و² جناحا

" حـورس"وقد صمم ا�<ي القديم الشمس � هيئة الصـقر، أو كـإ² ² رأس الصـقر هـو 

اgي يعb أسمه ا?عيد ألن � الشمس بعيد عن اإل² فهو يطـل � اإل² ولـيس هنـا � يطـل 

ن متوهجتان إحداهما الشمس واآلخـرى القمـر عليه وgلك أطلق عليه حاكم السماء ² عينا

  .كما  صياغة اإل² حورس  الساعة ا�امسة

  .عدة مسميات حسب قوة ظهوره طوال ا�وم" رع"وأطلق عليه � الشمس   -

 وهو � هيئة قرص الشمس فقط" خu رع"أطلق عليه اسم   -
ً
 ميالده صباحا. 

 .Dة عنفوانه الظه" سام رع"أطلق عليه   -

 كهو�ه  ا�ساء قبيل أن يدخل الساعة األول مـن سـاvت " آتوم"أطلق عليه اسم   -" ìاإل

  *)(".دوات

  

  
ذوق/الف�ì/لدى/الكبار،/رسـالة/دكتـوراه/غ�ـR/منشـورة،/جامعـة/حلـوان،/كليـة/الRSبيـة/الفنيـة/أثر/الرسوم/القديمة/عxى/تنمية/الت: جمال/ëDى ) *(

 .م١٩٨٢



 ١٨٠

  

  
  

  

  

  

  

  
  )١٩(كما/sي/شكل/) ٣٢٨(العدالة/تحت/رقم//–" ماعت: "الرمز�أسم

  .وتسÏ مقطعة األرواح" لإلì دوات"الساعة ا�ا�ة : : : : اسم الساvت ا�تواجد فيهااسم الساvت ا�تواجد فيهااسم الساvت ا�تواجد فيهااسم الساvت ا�تواجد فيها

        ::::عالقة ا�ضمون العقائدي بالصياÍت ا�صميمية للرمزعالقة ا�ضمون العقائدي بالصياÍت ا�صميمية للرمزعالقة ا�ضمون العقائدي بالصياÍت ا�صميمية للرمزعالقة ا�ضمون العقائدي بالصياÍت ا�صميمية للرمز

 )�µ("ثـروت ع�شـة"و )�µ(" جورج بوزنر" )�µ(" واالس بدج" )�¹("إريك هورنونج"اتفق a من 

تدل � الشÚ اgي هو مستقيم وا�<يون استمدوا الÆمة بشÆها ا�ادي  "ماعت"� أن �مة 

وا�عنوي ف� تدل � العدل والصدق وا�ق والواقـع واoقـاء واالسـتقامة واالصـالة والصـالح 

¢ن ا�جسيد ا�ادي وا�عنـوي للقـانون واoظـام وا�ـق، فـإذا " ماعت"وعدم الÇدد، كما ¢نت 

إ�هم اgي به يدينون هو � الشمس فقد àيلوا ماعت � وجعلوهـا بنـت الشـمس ß تكـون 

 وË العالم السفÎ ويطلق عليها سـيدة اآل�ـة 
ً
دينونتهم �ا من دينونتهم إل² الشمس ومعه أيضا

  .والربات

                                                 
 .٢٢١بق،/صمرجع/سا: إريك/هورنونج ) ٢٩(
 .٤٨٢مرجع/سابق،/ص: وÃس/بدج ) ٣٠(
 .٢٢٦مرجع/سابق،/ص: جورج/بوزنر ) ٣١(
 .٢٢٥،/ص١٩٩٠الفن/اDصري/القديم،/الجزء/�ول،/الهيئة/اDصرية/العامة/للكتاب،/القاهرة،/: ثروت/عكاشة ) ٣٢(

٣٢٨ 

 )١٩(شكل 



 ١٨١

~ه  � توازن العالم �ه وتعـايش ]يـع عنـا "ماعت"وقد أطلق ا�<يون القدماء �مة 

انسجام و� تماسك وحداته اgي ال غـb عنـه للمحافظـة � االجسـام ا�خلوقـة، ¢ن هـذا 

 من مكوناته األساسية ¢�رãت السـماوية، 
ً
ا�فاعل ب) القوي هو اgي ضمن نظام الكون بدءا

وانتظام الظواهر ا�وسمية وتعاقـب الـزمن، Ûوق شـمس جديـدة  a صـباح، إm أقـل هـذه 

هر وا�جتمع اإلنسا� نفسه والعالقات الودية بb األحياء وا�راvة ا}ينية لÚ الطرق الـM الظوا

سنها اإل² لألشياء واحÇامها تلك القواعد الـM اشـتقت منهـا عدالـة العالقـات االجتماعيـة 

 
ً
 وا�ياة ا�لقية وهكذا ¢نت ماعت ً' من اoظام الكـو� واألخـال�، الـثان يعمـالن معـا

 لوجهة نظر اإلنسان عن نظام الكون، وقد تم صياغة الربه 
ً
 عـدة  "ماعـت"]يع الظروف تبعا

  : صياÍت تصميمية منها

 بغطاء رأسها أو تمسـك بهـا  يـديها  بعـض   -
ً
رمز الربة هو ريشة اoعامة الM تلتصق دائما

  .األحيان

-  Ëان بيد وtا�د األخرى رمز ا�ياة� هيئة سيدة واقفة أو جالسة تمسك بصو. 

 .امرأة ا�صق بكل ذراعيها جناح -

 .جسد امرأة رأسها عبارة عن ريشة -

هذه الصياÍت إن دلت فإنما تدل � ]ا�ات خاصة øصوصية ا�صـميم وخـuة ا�صـمم 

ذات بساطة تنم عن بالغة الفنـان  a أجزائهـا " ماعت"حيث ندرك أن ا�طوط ا�مثلة للربة 

امها ا�ادئة، وذراعيها ا�»نة وا©اه حر`ـة الريشـة اإليقاعيـة الـM تعلـو رأسـها فإنهـا حر`ة قو

  .مسئولة عن حالة ا�وازن اإليقاÔ �لك ا�ر`ة ا�طية ا�تناغمة

  



 ١٨٢

  

  

  
  

        

، ويمثل روح الشمس وهم ثالث رموز متماثلة  الشـÚ ولكـن لـÚ واحـد "ا?ا: ": ": ": "أسم الرمزأسم الرمزأسم الرمزأسم الرمز

روح األرض ) ��Ó(خيuي، رمـز رقـم ) ��Ó(الشجاع، رمز رقم ) ��Ó(منهم أسمه، رمز رقم 

 Úش   ).��(ا�بتهجة، كما 

  .توجد هذه الرموز  الساعة السادسة وتسÏ حراسة الضفاف: : : : أسم الساعة ا�تواجد فيهاأسم الساعة ا�تواجد فيهاأسم الساعة ا�تواجد فيهاأسم الساعة ا�تواجد فيها

        ::::عالقة ا�ضمون العقائدي بالصياÍت ا�صميمية للرمزعالقة ا�ضمون العقائدي بالصياÍت ا�صميمية للرمزعالقة ا�ضمون العقائدي بالصياÍت ا�صميمية للرمزعالقة ا�ضمون العقائدي بالصياÍت ا�صميمية للرمز

ي أعتقد بأن جسم اإلنسان يتكون من ظاهر � أن اإلنسان ا�< )µµ(" ثروت ع�شة"يؤ`د 

وباطن، وأن الظاهر هو اtسم، أما باطنه فقلب، أي عقل ونفس، وبهما حر`ة اإلنسـان ورمـزوا 

للنفس والعقل بطائر رأس إنسان وذراvن، وتري صورته � القبور وË توابيـت ا�ـو¨، ويظـل 

 وهو ال
ً
 منشورا

ً
vاÛ ا بإحدى يديه� 

ً
 ا�ومياء مادا

ً
رمز ا�<ي القديم للهـواء، أو اoفـس، مـادا

                                                 
 .٢٢٨مرجع سابق، ص: ثروت عكاشة  )٣٣(

 

 

٥٠٢ 

 )٢٠(شكل/               



 ١٨٣

هـذا الطـائر إال عنـد مـوت  يشـاهدونبيده األخرى شارة هDوغليفية ترمز إm ا�يـاة، وãنـوا 

، وãن ا�<يون vمة يعتقدون أن اإلنسان يبÝ بعد موته � صورته اtسـمية ))))بابابابا((((الـ "اإلنسان 

 الصور اtنائزية بصورته ا}نيوية، وهم يشـDون الM ¢ن عليها  ا}نيا من أجل هذا صوروه 

أي " بـا"بهذا إm ا�الة الM سوف يبعث عليها، وãن ا�<ي أحرص ما يكـون � أن يصـبح 

 بعد موته ويؤ`د ذلك � ما نÁه 
ً
با}ولة " ^تمس ا�الث" مقuة " الكسندر بيانكوف"روحا

أيتهـا : ب فوق هذه الصياÍت ا�صـميمية و{ا�ديثة موضوع ا?حث، حيث ذكر اoص ا�كتو

األرواح ا�ية يا من çيط الغموض òياتكم إنك أنت اgي خرجت رؤوسـهم إm حـ� الوجـود 

، وهو اgي Ïç جسده  العالم السفÎ، �عـيش أرواحكـم "آتوم"مb، أنتم اgين تتبعون �م 

   )½µ( .قذف اللهب � اgين تمردوا عليك، وتتصفوا بالقوة يا سالك، اgي  األرض ي"آتوم"

وهذا إن دل فإنما يدل � أن a من ا�ضمون العقائدي والصياÍت ا�صميمية عملة لوجه 

واحد وهو امتالك للروح وخاصة الطDان £Çقة ا�واجز ا�ادية �كون { همـزة الوصـل بـ) 

 ا�ارجداخل ساvت الليل � إتصال بما çدث �ا " رع"جسد الشمس .  

                                                 
)٣٤(  Alexandre Piankoff: Ibid, P. ٧٩. 

 



 ١٨٤

  

  

  
  

  ).٢١(كما/sي/شكل/) ٧٨٥(مركب/الشمس/رقم/: أسم�الرمز

الساعة العاÛة وتسÏ اgباحة تلك الM تقطع رقاب الكفـرة : : : : اسم الساعة ا�تواجد فيهااسم الساعة ا�تواجد فيهااسم الساعة ا�تواجد فيهااسم الساعة ا�تواجد فيها

، وقـد تـم "اإلì دوات"وجدت مراكب الشمس  معظم ساvت الليل االثb عÁ مـن كتـاب 

نفسه الصياغة إال  مقدمتها حيث يوجـد صـياÍت تـم ذكرهـا  اختيار هذا ا�ر`ب �كرار 

 
ً
  .تصنيف الرموز سلفا

        ::::عالقة ا�ضمون العقائدي بالصياÍت ا�صميمية للرمزعالقة ا�ضمون العقائدي بالصياÍت ا�صميمية للرمزعالقة ا�ضمون العقائدي بالصياÍت ا�صميمية للرمزعالقة ا�ضمون العقائدي بالصياÍت ا�صميمية للرمز

بأن مر`ب الشمس  هذه السـاعة " اإلì دوات" دراسته عن " الكسندر بيانكوف"ذكر 

 ا�نطقة بطاقم من اإل�ة �دفون به Öو األفق ا Dمقدمـة تس لÁ¶ للسماء، ا�عبان ا�ضئ 

القارب يرشد هذه اإل² العظيم Öو طريق الظالم ا}امس gلـك اgي يمـنح الضـوء �ـؤالء � 

٧٨٥ 

 )٢١(شكل/



 ١٨٥

األرض، فإن اإل�) فقط  ا�ر`ب هما الثان �ما اسماء فاتح الطريـق، سـيدة ا�ر`ـب، واسـم 

Îالعالم السف Dمقدمة ا�ر`ب اإل² من   .ا�عبان 

ال نستطيع أن نغفل ما � مر`ب الشمس من zموعة صياÍت تصـميمية تكـررت ألنهـا 

 a ساvت  ëدوات"{ ا�وضوع األسا ìت "اإلvاقه للسـاÇالشمس رع واخ � uو{ ع ،

ا�ظلمة الM ¢ن يعتقدها ا�<ي القديم، إال أنها اàذت أش�ل وصياÍت تم ذكرها فيمـا قبـل 

ذا ا�ر`ب جاءت متوافقة مـع مضـمونها حيـث ¢نـت وظيفتهـا { ا�حـول ولكن صياغة ه

 
ً
والعبور من ساعة إm أخرى وË هذه الساعة اختلفت  مقدمتها حيث تـم صـياغته تصـميميا

 Dمنـ Ïرسـها ثعبـان يسـçالشمس فاقدة الضوء، و bبقرص شمس يطلقون عليه �م آتوم بمع

 لوالدتها من 
ً
  .جديد بعد الساعة ا�انية عÁالعلم السفÎ استعدادا



 ١٨٦

  

  

  
  

  
  ).��(، كما  شñÓ½( Ú(شيدو اإل² ذو الوجه سيد ا�لق رقم : : : : أسم الرمزأسم الرمزأسم الرمزأسم الرمز

  .الساعة العاÛة تسÏ اgباحة، تلك الM تقطع رقاب الكفرة: : : : اسم الساعة ا�تواجد فيهااسم الساعة ا�تواجد فيهااسم الساعة ا�تواجد فيهااسم الساعة ا�تواجد فيها

        ::::عالقة ا�ضمون العقائدي بالصياÍت ا�صميمية للرمزعالقة ا�ضمون العقائدي بالصياÍت ا�صميمية للرمزعالقة ا�ضمون العقائدي بالصياÍت ا�صميمية للرمزعالقة ا�ضمون العقائدي بالصياÍت ا�صميمية للرمز

وب أ� هذه الرموز إm مساعدة ارواح ا�و¨ ß تصبح قادرة � £الطـة ويشD اoص ا�كت

  .اإل�ة و�مدادها بما هو âوري الستخدامها سواء � األرض أو  السماء

  :وبدراسة هذا الرمز ا�ر`ب من عدة صياÍت أمكن تفنيدها إm اآل¿

 çمل  يده الي�ي صوtان ا�كم وا�د   -
ً
  .األخرى مفتاح ا�ياةجسم رجل واقفا

 .çمل فوق رأسه تاج الشمال، تاج اtنوب، قرص الشمس بينهما  -

 Üصـورة مر`بـة بـ) تـا وهذه الصياÍت ا�صميمية للرمز ¢نت بهدف �اية اإل² رع 

 من الساعة ا�اسعة إm الساعة العاÛة
ً
  .الشمال واtنوب قادما

٧٥٤ 

 )٢٢(شكل/



 ١٨٧

  

  

  
  ).�µ(و اgي يقيد بالسالسل، كما  شÚ ه ��µعكيت رقم " بنت": : : : أسم الرمزأسم الرمزأسم الرمزأسم الرمز

  .الساعة ا�ا�ة وتسÏ مقطعة األرواح: : : : أسم الساعة ا�تواجد فيهاأسم الساعة ا�تواجد فيهاأسم الساعة ا�تواجد فيهاأسم الساعة ا�تواجد فيها

        ::::عالقة ا�ضمون العقائدي بالصياÍت ا�صميمية للرمزعالقة ا�ضمون العقائدي بالصياÍت ا�صميمية للرمزعالقة ا�ضمون العقائدي بالصياÍت ا�صميمية للرمزعالقة ا�ضمون العقائدي بالصياÍت ا�صميمية للرمز

هذا الرمز من الرموز الغريبة  هذه ا�قuة حيث شغل ا?احث للتعرف � أسمه ووظيفتـه 

 دراسـة " اريـك هورنـونج"ة، وقد استطاع ا?احث ا�وصل إm أن ومضمونه وعالقته بالصياغ

ديانة م< الفرعونية، بعد òث طويل إm معرفة هذا الرمز وما يعu عنه فاسمه هـو اgي يقيـد 

 mوزات الظاهرة { بقايـا ترمـز إuي يقوم بربط وتقييد ا�و¨ بالسالسل، والgبالسالسل، أي ا

لة ربط ا�حكوم عليه  العـالم السـفÎ، ووظيفتـه تـدمD اجسـاد وظيفة هذا الرمز و{ سلس

  ".اإلì دوات"خالل ساvت " رع"أعداء � الشمس، 

٣١٠ 

 )٢٣(شكل/



 ١٨٨

  

  

  
  

 Ó¹½رقـم " آفـو"، داخلـه رمـز إل² الشـمس يسـÓö Ï½، رقم "عشاحرو"يسÏ : : : : أسم الرمزأسم الرمزأسم الرمزأسم الرمز

  ).½�(، كما  شOuroboros" Úاألوروبوروس "ويطلق عليه اسم 

 وسـط "لإلì دوات"الساعة ا�امسة : : : : ة ا�تواجد فيهاة ا�تواجد فيهاة ا�تواجد فيهاة ا�تواجد فيهااسم الساعاسم الساعاسم الساعاسم الساع Mا�رشـدة الـ Ïوتسـ ،

  .مر`بها

        ::::عالقة ا�ضمون العقائدي بالصياÍت ا�صميمية للرمزعالقة ا�ضمون العقائدي بالصياÍت ا�صميمية للرمزعالقة ا�ضمون العقائدي بالصياÍت ا�صميمية للرمزعالقة ا�ضمون العقائدي بالصياÍت ا�صميمية للرمز

حيـث يبلـغ عـددها تسـع وتسـعون " ^تمس ا�الث"ا�عبان من الرموز ا�نتÁة  مقuة 

 أàـذت تلـك ا�عـاب) صـياÍت تصـميمية م
ً
تنوعـة a منهـا حسـب مضـمونه ثعبان تقريبا

 للثعاب)  الفن ا�<ي )µÓ("ثناء الرشيدي"العقائدي، وقد صنفت دراسة 
ً
، � أن هناك تصنيفا

القديم منها ما çمل مضام) ا�D أو للÁ وأخرى ©مع ب) هذا وذلك، كما أن هناك وظـائف 

  .للثعاب) منها للحماية وأخرى �جديد الزمن

                                                 
الثعبـــان/مغـــزاه/عنـــد/اDصـــري/القـــديم/مـــن/البـــدايات/�و²ـــي/وحïـــî/ì¯ايـــة/الدولـــة/الحديثـــة،/رســـالة/دكتـــوراه/غ�ـــR/منشـــورة،/كليـــة/íثـــار،/: ثنـــاء/الرشـــيدي ) ٣٥(

 .١٩٩٨جامعة/القاهرة،/

٤٥٩ 

٤٥٨ 

 )٢٤(شكل/



 ١٨٩

، أو كثـD الوجـوه "عشـاحرو"بصددها { ثعبان ² !س رؤس ويسـÏ  والصياغة الÖ Mن

 عليه مصطلح 
ً
" Âـن"، أي اgي يأكل ذيله وهو أحد أش�ل ا�عبـان "االوروبورس"ويطلق أيضا

  ".رع"اgي يقوم òماية اإل² 

أن هذا الشÚ يوضح عقيدة ا�<ي)  ا?عث بمعـb أهنهـا تعـu " إريك هورنونج"ويري 

اgي جعل من جسده مقصورة لإل�ـة " Âن"ل ا�توË أي الشمس  ظل �اية ا�عبان، عن ^و

 ا�ماية ح¼ يظل معه  رحلته طوال ساvت  
ً
  ".اإلì دوات"إمعانا

 وضـع  "رع"ويري ا?احث أن ا�ضمون العقائدي �ماية ا�توË هـو اإل² "uأي �ـم " خـ

ك األسلوب الM يأخذ يشÚ إطار أو سور يقـوم بـا�حج� هو ا�سئول عن صياغته  ذل" آتوم"

  .وا�ماية �ا

أن الفن ا�<ي çتوي � الكثD من ا�صـورات لفكـرة ا�جديـد " إريك هورونج"ويؤ`د 

ا�ستمر tسد بعض ال�ئنات مثل اtسد العمالق للثعبان قاضم ذيله فهو يعـu عـن الالوجـود 

çيط به يدخل مرة أخرى  ا�ياة األز�ة �عاد خلقـه مـرة  اgي çيط بالكون وأن ¢ن a ما

  .أخرى من جديد

وا�صمم  هذه الصياغة çاول استثمار فكـرة ا�كـرار �ر`ـة الـرؤوس ا�مـس الرأسـية 

 Úشـ للثعبان �ؤ`د مضمون ا�ماية كما أن ا�ر`ة اإليقاعية ?ا� جسـد ا�عبـان ا�تمـوج 

 حر`ي
ً
vقق إيقاç مستمر حول نقطة سكون اإل² بيضاوي 

ً
 وبـ) " رع"ا

ً
 أفقيـا

ً
اgي يتخذ وضعا

يؤ`ـد a منهمـا حر`ـة اآلخـر  ا©ـاه الـرؤوس " رع"ا�ر`ة اإليقاعية للثعبان وسـكون اإل² 

  .ا�مس للثعبان



 ١٩٠

 

٧٥٦ 

  

  

  

  
        ::::أسم الرمزأسم الرمزأسم الرمزأسم الرمز

  ).�Ó( كما  شÚ" توم"، وهوجسد اإل² "تشيت اس"يسñÓÒ  Ïا�عبان ا�جنح رقم   - 

 اtناح) وçل فوق رأسه قرص الشمس رقم   - 
ً
، )ñÓÓ(الرمز الواقف � هيئة رجل مس�

 Ïا"يسÇآتوم"فهو روح " بي." 

 -   Ïناح) هو نفس الرقم السابق ويسtي يمثل العين) أ� اgوهما عينا "باتشيت"الرمز ا ،

 ".ودجيت"اإل² حورس 

 .، و{ كو`بة السلحفاة)ñÓñ(، رقم "تسÏ شيدو"zموعة اoجوم   - 

 -   Ïرقم "تيمو"يمتطي ا�عبان جسد مومياء تس ،)ñÓñ.( 

 .ا�زدوجة" باتشيت"رمز لزوج) من العيون تمثل اإل²   - 

 

٧٥٥ 

٧٥٧ 

٧٥٦ 

 )٢٥(شكل/



 ١٩١

  .الساعة العاÛة تسÏ اgباحة، تلك الM تقطع رقاب الكفرة: : : : اسم الساعة ا�تواجد فيهااسم الساعة ا�تواجد فيهااسم الساعة ا�تواجد فيهااسم الساعة ا�تواجد فيها

        ::::ية للرمزية للرمزية للرمزية للرمزعالقة ا�ضمون العقائدي بالصياÍت ا�صميمعالقة ا�ضمون العقائدي بالصياÍت ا�صميمعالقة ا�ضمون العقائدي بالصياÍت ا�صميمعالقة ا�ضمون العقائدي بالصياÍت ا�صميم

وجد ا?احث أن من الصعب فصل a رمز من zموعة الرموز � حده ألن هـذه ا�جموعـة 

ذات مضمون عقائدي مÇابط، وح¼ ال تنفصل عن بعضها ا?عض èا يضعف تلـك ا�ضـام)، 

  .وجد ا?احث الكشف عن عالقتها  وحدة عضوية واحدة

 ومتواصًال ب) zم
ً
 دائرا

ً
 وحيث أن هناك حوارا

ً
وعة هذه الرموز و{ عبارة عن ثعبان مـزودا

اgي يعتÎ ظهره " شيدو"بزوج من األجنحة وأربع سيقان وأقدام بÁية تقف  مواجهة ا�عبان 

� يالحظ أن راë ا�عبان) موجودان ب) عدد عÁ من اoجوم ^دد عد الساvت ا�نقية من 

  )*(.ساvت الليل

يفـرد ذراعيـه إm " بيـÇا"يقـف � يسـÏ " تشيت أس"يسيÏ ووار ا�عبان ا�جنح واgي 

أق, حد òيث يفصل جنا
 ا�عبان عن بعضهما و� رأسه يوجد قرص الشمس وتuز رقبته 

ا�زدوجة، وا�ضمون العقائدي هنا ينص � " باتشيت"من ب) زوج) من الع) الM تمثل اإل�ة 

، أما اإل² اgي  وأنه" رع"أن هذه اإل² هو اgي يساند 
ً
ال يغادر م�نه  العالم اآلخر ا�وات أبدا

اgي ®رج من ظهر ا�عبان عندما ®اطبه، ولكن بمجرد أن " يتمو"يساعد ا�عبان ا�جنح فهو 

 Ïجوم وتسoموعة اz داخل ا�عبان أما ا�عبان اآلخر فهو يمثل Ðشيدو"يتوقف ا�ديث ®ت" ،

" رع"gي تظهر روحـه  شـÚ بÁـي � ظهـره بمجـرد أن ®اطبـه بمعb كو`بة السلحفاة وا

داخل جسده ومهمـة شـيدو أن àـرج " تيمو"ولكن عندما يتوقف عن الNم ®تÐ مثل اإل² 

  )**( .a يوم" رع"منه ا�ياة من أجل 
  

  

  .٢٨٩مرجع/سابق،/ص/: وÃس/بيدح     (*)

 .مرجع/سابق: وÃس/بيدح(**) 



 ١٩٢

  

  

  

  
  ).�Ò(م اليسار إm ا�م) كما  شÚ : : : : مزمزمزمزاسم الراسم الراسم الراسم الر

ح¼ رقـم  ö½Òمر`ب الشمس وعليها zموعة من اآل�ة وا�دم و`ذلك اtعران من رقم   -

öÓÒ.  

 ).öÒö(ح¼ ) z)ÓÓñموعة من اآل�ة ©ر مر`ب الشمس من رقم  -

 ).öÒ¹(بمعb حياة اإل�ة رقم " ¢"أو " ناو"ا�عبان   -

 ).�öö(ح¼ رقم )  �öñ(من رقم  zموعة من اإل�ات  -

 .ööµجعران رقم  -

 .وتدÔ ا�قدسة  الÁق) ½öö(رقم " توت"اإل�ة  -

 .قرص الشمس  ساعة ميالده باسم خuى أي الشمس الو�دة -

و{ الساعة ا�انية عÁ وتسÏ الM تـري ]ـال رع و{ آخـر  ::::اسم الساعة ا�تواجد فيهااسم الساعة ا�تواجد فيهااسم الساعة ا�تواجد فيهااسم الساعة ا�تواجد فيها

 Úش   .ا�م) من ناحية ).�Ò(جزء 

 )٨٥٦(إ²ي/) ٨٤٦(من/

 )٢٦(شكل/



 ١٩٣

        ::::عالقة ا�ضمون العقائدي بالصياÍت ا�صميمية للرمزعالقة ا�ضمون العقائدي بالصياÍت ا�صميمية للرمزعالقة ا�ضمون العقائدي بالصياÍت ا�صميمية للرمزعالقة ا�ضمون العقائدي بالصياÍت ا�صميمية للرمز

والـM " اإلì دوات"]لة الصياÍت ا�صميمية ا�وجودة  الساعة ا�انية عÁ من كتـاب 

تقع  وسطها ذات مضمون عقائدي Íيـة  ا�عقيـد إال أن الفنـان ا�<ـي القـديم  ا}ول 

ي� èا جعل ا?احث أخذا  ]لة صياÍت تصميمية ذات ا�ديثة استطاع صياغتها ببساطة و

 لعالقة a من ا�ضمون العقائـدي بصـياغة الرمـوز � جـداريات مقـuة 
ً
بالغة ]ا�ة تأكيدا

  ".^تمس ا�الث"

، مر`ـب الشـمس "اإلì دوات"ويظهر  وسط اtدارية  الساعة ا�انية عÁ من ساvت 

، تسـحب هـذا ا�ر`ـب zموعـة مـن االتبـاع "رع"وفيـاء لـإل² وعليها zموعة من اإل�ة واأل

الـM " الـ�"بمعـb " عنخ نـÇو –ردي  –ان  –¢ن "ويدخلون من نهاية العمود الفقري للثعبان 

 mق العمـود الفقـرى إÇà تسحب مر`ب الشمس Mعل اآل�ة تعيش، وتظل هذه ا�جموعة ال©

� أن من خصـائص هـذا ا�عبـان هـو " بيانكوفالكسندر "أن àرج من فم ا�عبان، ويؤ`د 

، بعد أن بلغ كهو�ـه  السـاvت األوí مـن "رع"إvدة الزمن أي يقوم بعملية ا�جديد لإل�ة 

 فيظهر  السماء � هيئة 
ً
 صغDا

ً
  .أي الو�د" خيu"العالم السفÎ و®رج منه حيا

مد ساعديها بطول ا�ـائط ا�قبـو الM ت" شو"فيجد  منتصف حائط الظالم الكثيف اإل² 

واgي هو جزء من جسدها  العالم السفÎ واtزء اآلخر  vلم اoهار، ويوجد فوق رأس اإل�ة 

، يع»م � أن �د oفسه طريق إm هذا العالم من خـالل الفتحـة الـM "خيuا"مباÛة جعران 

ومن خالل هـذه الفتحـة يمكـن  بكتفيه ورأسه  حائط الظالم الكثيف،" شو"صنعها اإل² 

أن يمر بهذا العالم ويكمل اإل² رحلتـه بمسـاعدة اإل�ـة الـM تسـحب مر`بتـه " رع"للقارب 



 ١٩٤

لألمام وهو أمر ال شك فيه حيث ¦د أن خط اtذب èتد ح¼ حائط الظالم الكثيف، وهكـذا 

ليل وبدء يوم جديد حيث يمر لعا�نا يبدأ حياة جديدة وقد انق× ال" رع"فإن جسد اإل² ا�يت 

  ".رع"للشمس 

هذا وقد استخلص ا?احث اoتائج األتية بعد ^ليل Âتوي العالقة ب) ا�ضمون العقائـدي 

  ".^تمس ا�الث"والصياÍت ا�صميمية �ختارات من رموز مقuة 

        ::::مستخلص بأهم اoتائجمستخلص بأهم اoتائجمستخلص بأهم اoتائجمستخلص بأهم اoتائج

  ".اإلì دوات"وهو كتاب  إن هذه ا�قuة ال�ملة من الرسوم ا�طية ألحد كتب العالم اآلخر  -

إن تصميم a رمز من رموز هذه ا�قuة قائم � مضمون عقائدي خاص بـه ولـيس بهـدف   -

 .ال»ين أو الزخرفة وأن ¢نت  ]لتها صياغة ]ا�ة رفيعة ا�ستوي

 إن الصياÍت ا�صميمية قام بها فنانون }يهم القدرة الفنية وا?الغة وا�كمة  تنفيذ تلـك  -

، èا يؤ`ـد � أن "^تمس ا�الث"الصياÍت باللون) األسود واأل�ر رغم ثراء مرحلة حكم 

 .هذه الفÇة ¢نت مدرسة فنية جديدة

إن الصياÍت ا�صميمية للرموز  هذه ا�قuة يغلب عليها اtانب ا�صميÏ للرموز حيـث   -

 .أنها منفذة بعن< ا�ط فقط

تصميمات تلك ا�قuة ² من ا}الالت ا?عيدة القوية أمكن للفنان  أن عن< ا�ط ا�نفذ به  -

 .إبرازها بسهولة وي� دون اللجوء للعنا~ األخرى ¢للون وا�لمس وغDهم



 ١٩٥

إن الصياÍت ا�صميمية للرموز تعكس مـدى مـا توصـل إ�ـه الفنـان  هـذه الفـÇة مـن   -

 ا�صميم � .تلخيص وبالغة وي

-   ب) الرمز وما çيط به مـن سيطر الفنان 
ً
 واتساقا

ً
 هذه ا�قuة � ©اور الرموز فحقق توافقا

 .فراÍت و`تابات هDوغليفية

إن الصياÍت ا�صميمية للرموز كأجزاء والرموز كÆيات  الصفوف ا�وازيـة �ـط األرض   -

 çاور ع) ا�تلÝ الزائر و
ً
 ب<يا

ً
vةحققت حر`ة تقديرية نتج عنها إيقاuا�تذوق للمق. 

-   Mة عن ا�الة الـuت ا�صميمية للرموز تشع فيها روحانية م�نية فلسفية معÍإن دقة الصيا

 الزيارات ا�يدانية للمقuة  وادي ا�لوك 
ً
 .سيكون فيها جسم ا�توË، وقد اتضح ذلك جليا

ت فيـه وهـو األ¸ة ا�امنـة إن هذه ا�قuة ال تزال òالة جيدة وتمثل روح الع< اgي أنشئ  -

عÁ ا}ولة ا�ديثة، حيث ¢نت هذه الفÇة للفنان حرية  تناول وصياÍت رموزه، وهذا مـا 

 .أكدته كثD من ا}راسات و`ذلك صياغة الرموز نفسها � جدران ا�قuة

الفنان  إن ا�ضام) العقائدية  ا�ضارة ا�<ية القديمة { الفلسفة اgي أعتمد عليها   -

 .بناء الصياÍت ا�صميمية للرموز

أن الصياÍت ا�صميمية للرموز تعكس مدى تطـور الـوÔ اإلنسـا� وفكرتـه عـن الكـون   -

 .وا�ياة والعالم اآلخر  ا�ضارة ا�<ية القديمة



 ١٩٦

  ا$راجع

�ا$راجع�العربية
ً
  :أو�

، مكتبـة )بكـر وآخـرونعبد ا�نعم أبـو : تر]ة(ديانة م< القديمة، : أدولف إرمانأدولف إرمانأدولف إرمانأدولف إرمان -�
  .م�¹¹Óمدبوí، القاهرة، 

، )Âمـود مـاهر طـه: تر]ـة(ديانة م< الفرعونية الوجدانية وا�عدد،  ::::إريك هورنونجإريك هورنونجإريك هورنونجإريك هورنونج -�
 .م�¹¹Óمكتبة مدبوí، القاهرة، 
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